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Aalsmeer - Dinsdagavond 5 februari heeft de voorzitter van de se-
lectie-commissie, René Martijn, de kandidaat openbaar gemaakt 
voor de nieuwe burgemeester van Aalsmeer. Gido Oude Kotte 
(38 jaar) uit Heerhugowaard is voorgedragen en goed bevonden 
door een meerderheid of door alle politieke fracties. Voor aan-
vang van de openbare bijeenkomst voor belangstellenden wa-
ren namelijk alle raadsleden in een besloten vergadering op de 
hoogte gebracht en alles wat hier gezegd is, blijft geheim. “Ge-
heim voor de eeuwigheid”, aldus Ronald Fransen. “En volgens de 
wet is deze eeuwigheid 75 jaar.” Gezien de vrolijke gezichten en 
goedkeurende blikken wacht Gido Oude Kotte een warm welkom 
in Aalsmeer.
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Eerst concrete maatregelen om overlast Schiphol te beperken

Wethouder Van Duijn: “Neem 
omwonenden Schiphol serieus”

Wethouder 
Mr. G.E. (Gido) Oude Kotte is sinds 
2013 wethouder in de gemeente 
Heerhugowaard. Daarvoor was hij 
drie jaar raadslid en fractievoor-
zitter in de gemeenteraad van de-
ze stad. Na zijn studie bestuurs-
kunde in Leeuwarden en rechten 
aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen was Gido Oude Kotte tien jaar 
jurist en partner bij een advies-
bureau gespecialiseerd in omge-
vingsrecht en bestuursschades. 
Van 2010 tot en met 2013 was hij 
senior docent staats- en bestuurs-
recht aan de Thorbecke Acade-
mie en fi nancieel directeur in het 
bedrijf van zijn familie. Gido Ou-
de Kotte is gehuwd en net vader 
geworden. Hij is geboren in Apel-
doorn en woont sinds 2009 in 
Heerhugowaard.

“Geen woorden maar daden”
Politiek is hij voor het CDA ac-
tief. “Ik ben in een hechte fami-

lie opgegroeid, waarbij mijn ou-
ders ons de christelijke waarden 
en normen goed in de oren heb-
ben geknoopt. Mijn vader zei al-
tijd: De ideale politicus bestaat 
niet, maar van eenieder, die het 
probeert te zijn, verwacht ik dat 
hij altijd de verbinding zoekt. En 
niet zorgt voor verdeeldheid. Dat 
hij integer is en dat ik hem op zijn 
woord kan vertrouwen. Dit is voor 
mij het CDA en zo wil ik in het le-
ven staan: Geen woorden maar 
daden”, aldus Gido Oude Kotte op 
de site van de gemeente Heerhu-
gowaard. Gido Oude Kotte is hier 
overigens niet alleen wethou-
der, maar ook eerste loco-burge-
meester en is onder andere ver-
antwoordelijk voor de portefeuil-
les sociale zaken en werkgelegen-
heid, fi nanciën en bedrijfsvoering. 

Betrokken en daadkrachtig
“De vertrouwenscommissie heeft 
de afgelopen maanden de raads-

voordracht voorbereid op basis 
van de profi elschets die de ge-
meenteraad op 15 oktober 2018 
heeft vastgesteld”, aldus voorzit-
ter René Martijn. “De gemeente-
raad herkent in Gido Oude Kot-
te de betrokken, toegankelijke en 
daadkrachtige burgemeester die 
communicatief sterk is en zich be-
wust is van de omgeving in al haar 
diversiteit.”

Voordracht naar minister
De gemeenteraad gaat nu de 
voordracht aanbieden aan de mi-
nister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. De benoe-
ming is defi nitief na onderteke-
ning van het Koninklijk Besluit. 
De installatie van de nieuwe bur-
gemeester vindt plaats op 16 april 
2019. Gido Oude Kotte volgt Je-
roen Nobel op, die waarnemend 
burgemeester is sinds mei 2015.

Geen woorden, maar daden
In delen van Aalsmeer is allang 
geen sprake meer van balans met 
de omgeving. Het stiller worden 
van vliegtuigen weegt niet op te-
gen de toename van het aantal 
vluchten. Al jaren staat het eco-
nomisch belang voorop en heb-
ben omwonenden van Schiphol 

het nakijken. 
Dit is niet meer uit te leggen aan 
de inwoners van Aalsmeer. Ex-
tra vluchten zullen voor een be-
langrijk deel op de banen rond 
Aalsmeer terecht komen. Dat is 
onverantwoord. Het is nu echt 
van belang dat er passende op-
lossingen komen voor de over-

last die inwoners in deze gebie-
den ervaren. Geen woorden meer 
maar daden, is de oproep van 
Aalsmeer aan de minister en de 
luchtvaartsector.

“Grens bereikt”
Robert-Jan van Duijn, wethou-
der Schiphol: “Als de minister 
echt staat voor groei van Schip-
hol in balans met de omgeving 
dan moet het nu eerst gaan om 
overlast beperkende maatrege-
len. Verdere groei zou op dit mo-
ment volledig voorbij gaan aan 
de belangen van omwonenden 
bij wie de grens van wat draaglijk 

“Betrokken, toegankelijk, daadkrachtig en communicatief sterk”

Gido Oude Kotte (38) nieuwe 
burgemeester van Aalsmeer

De bekendmaking van de nieuwe burgemeester in het gemeentehuis. 
Op alle televisieschermen kijkt Gido Oude Kotte de zaal in. Foto: www.kicksfotos.nl

en leefbaar is, al lang is bereikt.  
Het is de hoogste tijd dat de mi-
nister de signalen van omwonen-
den serieus neemt en de lucht-
vaartsector daar op aanspreekt. 
Wat mij betreft is het eerst zien, 
dan geloven.”

Tegengestelde belangen
Minister Van Nieuwenhuizen 
heeft de ORS om een gezamen-
lijk advies gevraagd over de ont-
wikkeling van Schiphol na 2020. 
Binnen ORS overleggen de lucht-
vaartsector, lokale overheden en 
inwoners met elkaar. 
Na de publicatie van de Milieuef-
fectrapportage (MER) in het na-
jaar van 2018 is Alders gesprek-
ken met partijen begonnen om 
tot een gezamenlijk advies te ko-
men. Alders geeft nu aan dat een 
gezamenlijk advies door tegen-
gestelde belangen op dit mo-
ment niet haalbaar is en geeft zijn 
opdracht terug. De luchtvaartsec-

tor en  werkgeversorganisaties 
willen zekerheid over beheers-
te groei tot 2030. Bestuurders, 
bewoners en de milieufederatie, 
een grote meerderheid in de ORS, 
zien niets in zo’n groeibesluit. Zij 
willen eerst concrete maatrege-
len om de al bestaande overlast 
voor omwonenden van Schiphol 
te verminderen. 

Restanten bank worden weggehaald
Vernielingen in en rond 
het Seringenpark
Aalsmeer - Zoals de meesten wel 
weten is de Werkgroep Seringen-
park en omgeving al jaren heel 
begaan met het park. Het ziet er 
prachtig uit met mooie gazons, 
de seringen, rozen en de bank-
jes. En om de bankjes gaat het nu. 
De afgelopen tijd vinden er nog 
al eens vernielingen plaats in en 
rond het park. En vooral de bank-
jes moeten het ontgelden. Dege-
nen die dit op hun geweten heb-
ben, beseff en waarschijnlijk niet 
dat ze heel veel bezoekers van 
het park verdriet doen en bena-
delen. De medewerkers van de 
gemeente gaan nu de restanten 
van de bank weghalen en het 
blijft voorlopig een lege plek. 
De Werkgroep wil heel graag dat 
het park in een goede conditie 
blijft, het heeft tenslotte heel veel 
geld en energie gekost om het 
zo mooi te krijgen. Daarom ho-
pen de leden dat vernielers, als 
ze weer zo’n idiote bui krijgen, 
de bank bij hun ouders met een 
breekijzer te lijf gaan. En mocht u 
als bezoeker of voorbijganger on-
geregeldheden in het park zien, 

bel dan direct de politie via 0900-
8844 of bij spoed 112. Vernielin-
gen melden kan bij de service-
lijn van de gemeente via 0297-
387575. Wanneer u dit nummer 
belt dan krijgt u kiesnummers 
en bij nummer één kunnen ge-
vaarlijke situaties en calamitei-
ten doorgegeven worden. Moge-
lijk zijn er inwoners die meer in-
formatie hebben over de vernie-
lers van de bank in het Seringen-
park, zij worden verzocht contact 
op te nemen met de politie.

Gereedschap 
uit bus weg

Kudelstaart - Op woens-
dag 30 januari is tussen half 
één ‘s nachts en half zeven 
in de ochtend ingebroken 
bij een in de Schweitzer-
straat geparkeerde bestel-
bus. De achterzijde van de 
bus is opengebroken. Uit de 
wagen zijn diverse gereed-
schappen en een koptele-
foon gestolen.

Aalsmeer - Woensdag 30 januari heeft Hans Alders, voorzitter van 
de Omgevingsraad Schiphol (ORS), zijn adviesopdracht over de 
groei van Schiphol na 2020 aan de minister teruggegeven. De be-
trokken partijen in de ORS kwamen niet op één lijn. De bal ligt nu 
bij de minister die groei wil in balans met de omgeving. De oproep 
van Aalsmeer is duidelijk: geen verdere groei van de luchthaven 
maar eerst concrete maatregelen om de overlast te beperken. 
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-
18.00 u., za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-500814, 
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 
8.30-18.00 u. 
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 
0297-341963. ma. t/m vr. 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.  
www.apotheekvandermooren.nl

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in 
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor 
een afspraak of voor meer info. 
0900-0101. www.slachto�erhulp.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Ook voor spoed 
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750. 
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer

Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart, 
tel. 0297-303414. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl

HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en 
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer, 
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u., 
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling) 
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb) 
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.

www.voa-aalsmeer.nl 
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 17.450

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

pas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Dovenvertol-
king en vertaling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. W.J. van der 
Linde uit Barneveld en 16.30u. 
Zangdienst met ds. J.W. Ploeg 
uit Heukelum, gez.dienst met 
CGK.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. viering in Klooster-
hof o.l.v. VOP-groep. Zondag in 
Karmelkerk om 9.30u. Woord-
communieviering m.m.v. Kar-
melkoor. Om 14u. Poolse dienst 
met Andrezej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds R. Bakker, Amsterdam.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst met ds. J. 
van Dalen.

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.  

Zondag 11u. Eucharistieviering 
m.m.v. kinderkoor. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag 11 februari 20u. met drs. 
Steven van Deventer in ge-
bouw Mendel, Zwarteweg 98. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Jan-Martijn 
Abrahamse.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

10u. Dienst met student G. van 
Vliet en 16.30u. Dienst in Het 
Lichtbaken met ds. J.W. Ploeg. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met zr. Andrea Wieffe-
ring m.m.v. Doopsgezind Kerk-
kor. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl. Collecte 
voor Partnergemeenten.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u.  
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 10u. Dienst. Voor-
ganger ds. Teus Prins.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
G.H. de Ruiter. Organist: H. van 
Voorst. Om 19u. Check In. 
Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. M.J. Zandber-
gen. Organist: Jan Terlouw.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Pieter Zwart. Babyop-

 Zondag 10 februari

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Op 19 februa-
ri met Hoite Slagter, Getuigenis 
van Christus in de psalmen’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Cheque van OSA voor 
school in Tanzania
Aalsmeer - Afgelopen week is 
door penningmeester Stef Hol-
ling van OSA een cheque van 
2.500 euro uitgereikt voor een 
project in Tanzania. Via de bazaar 
bij de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer is in november 2018 
een bedrag van 2.500 euro inge-
zameld. Dit bedrag is dus verdub-
beld door OSA. Het geld is be-
stemd voor schoolmaterialen, zo-
als boeken, gereedschap, hout 
en ijzer voor een school voor be-
roepsonderwijs in het Shirati dis-
trict in Tanzania. Zo kunnen de 

leerlingen een beroep leren en 
misschien later een bedrij�e be-
ginnen. De coördinatie van dit 
project loopt via het Doopsgezind 
Wereldwerk, zie de website www.
dgwereldwerk.nl. Bent u ook met 
een ontwikkelingsproject bezig of 
kent u een project dat u zou willen 
steunen? Wellicht is het mogelijk 
om ook subsidie krijgen voor een 
ontwikkelingsproject. Uitgebreide 
informatie hierover is te vinden op 
de website van Ontwikkelings Sa-
menwerking Aalsmeer: www.osa-
aalsmeer.nl

Soep bij Open 
Hof keuken

Aalsmeer - Op vrijdag 15 februa-
ri om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken 
aan de Sportlaan 86. Op het menu 
staan maaltijdsoepen. De kosten 
bedragen 4.50 euro per persoon. 
Vanaf 17.45 is de deur open en 
de maaltijd eindigt om ongeveer 
20.00 uur. Het doel van de Open 
Hof Keuken is ontmoeting en dit 
gezellige en smakelijke samen-
zijn is voor iedereen toeganke-
lijk. Opgeven kan via: diaconie@
pgaalsmeer.nl of telefonisch via 
het nummer van de diaconie: 06-
41700923 tot zondag 10 februari.

Inloop voor 65+
Aalsmeer - De Doopsgezinde 
Gemeente organiseert zondag 10 
februari weer de maandelijkse In-
loopmiddag voor 65 plussers. In 
de Bindingzaal in de Zijdstraat 
55 komen de ouderen bij elkaar 
om even de, soms, stille zondag-
middag te doorbreken. Alhoewel 
het nog hartje winter is, wordt de-
ze middag een knipoog naar het 
voorjaar gegeven. Na muziek en 
een verhaal is er volop gelegen-
heid om een spelletje te doen. 
Van sjoelen tot kaarten en na-
tuurlijk om te praten. Voor elk wat 
wils. Koffie en thee staan klaar en 
de inloop begint om 15.00 uur. 
Er wordt een kleine bijdrage van 
2 euro per persoon gevraagd. 
Schroom niet en kom gewoon.

Oost-Inn: Inloop 
en peuterinstuif

Aalsmeer - Op woensdag 13 fe-
bruari van 9.30 tot 11.30 uur is er 
inloop en ontmoeting onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
in de Oost-Inn. Ook ’s morgens 
van 9.30 tot 10.30 uur is er de peu-
terinstuif. Samen met je kindje in 
de leeftijd van 0 tot 4 jaar een uur-
tje spelen, zingen, dansen en een 
werkje maken. Alle belangstellen-
den zijn welkom bij deze activitei-
ten in de Oost-Inn in de Mikado 
aan de Catharina-Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op de website 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Buurtdiner in 
Het Dijkhuis

Oude Meer - Op woensdag 13 fe-
bruari staat de eerste buurthap 
gepland in Het Dijkhuis. Gezellig 
samen met de buurt een heerlijk 
diner voor slechts 7,50 euro per 
persoon. Inloop vanaf 17.00 uur. 
Tussen 18.00 en 18.30 gaan de 
buurtbewoners aan tafel Graag 
opgeven voor 10 februari via in-
fo@hetdijkhuis.net. Het Dijkhuis 
is te vinden aan de Aalsmeerder-
dijk 77 in Oude Meer. 

Avondje voor 
leden de Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 13 fe-
bruari is er een kort moment ge-
reserveerd vanaf 20.00 uur in ‘t 
Baken in de Sportlaan waar alleen 
leden van Buurtvereniging de 
Pomp die daar behoefte aan heb-
ben inzage kunnen krijgen in de 
financiële gegevens van de geli-
quideerde buurtvereniging. Dit is 
een eenmalig iets en tevens laat-
ste moment waarin het (dage-
lijks) bestuur bij elkaar zal zijn.

Met medewerking Frank Baggerman
Rijsenhout zingt dienst 
zondag in ‘t Lichtbaken 
Rijsenhout- Zondagmiddag 10 
februari is er voor de eerste keer 
dit jaar weer een Rijsenhout zingt 
dienst in het Lichtbaken. Het ligt 
in de bedoeling dit jaar weer en-
kele mooie diensten in te kun-
nen vullen waarbij de nadruk op 
de muziek ligt. Deze middag zal 
Frank Baggerman de muzikale 

invulling verzorgen. Frank voelt 
zich helemaal thuis achter het 
orgel en de piano. Enkele keren 
per maand bespeelt hij het orgel 
van de Wilhelmina kerk in Haar-
lem waar hij zijn improvisatie-
talent vaak laat horen. Een kor-
te overdenking wordt gehouden 
deze middag door ds. Ploeg met 
als thema: ‘Baas boven baas’. De 
dienst begint om 16.30 uur, maar 
vanaf 16.00 uur staan koffie, thee 
en fris klaar. Het wordt een dienst 
voor jong en oud, van harte wel-
kom dus!! Adres: Aalsmeerder-
weg 751 in Rijsenhout. 

Kerk en schutters samen 
op pad voor oud papier
Rijsenhout - Zaterdag 26 januari 
was het de eerste keer dat de le-
den van de Ontmoetingskerk te 
Rijsenhout en de leden van hand-
boogvereniging Target uit Ku-
delstaart samen het oud papier 
hebben opgehaald in Rijsenhout. 
Voorheen deden de schutters het 
altijd samen met Melomanie uit 
Rijsenhout. Doordat Melomanie 
zichzelf heeft opgeheven is dit 
nieuwe samenwerkingsverband 
ontstaan. Voor de eerste keer had-
den de vrijwilligers een fris wind-
je tijdens het ophalen, dus men 
kon zich lekker warmlopen met 
het gedoneerde oud papier. Het 
gebruikelijke ophaalritme van el-
ke laatste zaterdag van de iedere 

maand wordt gehandhaafd met 
uitzondering van de maand juli, 
dit in verband met de zomerva-
kantie. De enige uitzondering dit 
jaar wordt Koningsdag 27 april. 
Dit is de laatste zaterdag van april 
en deze wordt verschoven naar 
de zaterdag ervoor of de zater-
dag erna. De leden van de Ont-
moetingskerk en de schutters van 
HBV Target willen de bewoners 
van Rijsenhout hartelijk bedan-
ken voor alle medewerking in de 
afgelopen jaren en hopen op een 
voortdurende inzet voor de ko-
mende jaren, want de inkomsten 
uit dit oud papier zijn broodnodig 
voor zowel de Ontmoetingskerk 
als Handboogvereniging Target.

Voor (oud)leden vrouwenverenigingen
Reünie VIA in Dorpshuis
Kudelstaart - Op woensdag 13 
februari aanstaande vindt de re-
unie plaats van de VIA (Vrouwen 
In Aalsmeer), voorheen de Ne-
derlandse Vereniging van Huis-
vrouwen, voor alle (oud) leden 
waarbij ook oud-leden van an-
dere vrouwenverenigingen wel-
kom zijn. Deze reünie vindt plaats 
in het Dorpshuis te Kudelstaart 
van 10.00 tot 12.00 uur.  De kos-
ten voor deze ochtend bedragen 
8 euro per persoon te betalen aan 
de zaal. De voorbereidingscom-
missie heeft een afwisselend pro-
gramma samengesteld terwijl er 

natuurlijk gelegenheid genoeg 
over blijft om met elkaar bij te pra-
ten tijdens een kopje koffie met 
iets lekkers. Ook wordt er gezorgd 
voor een hapje en een drankje! Al-
le reden om deze ochtend niet te 
willen missen. Aanmelden kan tot 
en met vandaag bij Irene van Gel-
der via 0297-325135 of bij Nelly 
Mul via 0297-341073.
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 Expositie Fotogroep ‘Aalsmeer 
met andere ogen’ in gemeen-
tehuis. Te bezoeken tijdens 
openingsuren.

 Expositie Irene Kramer en San-
der Bosman in De Oude Vei-
ling, Marktstraat. Tot half april.

 Expositie Ons Tweede Thuis in 
Zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad. Te bezichtigen tot en 
met 31 januari. 

 Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u.

 Expositie 3-d printing in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat 9. T/m 
10 maart. Iedere donderdag 
tot en met zondag open van 
14 tot 17u.

 Speelavond Sjoelclub Rij-
senhout in De Reede vanaf 
19.30u.

 Early Gabbers Hardcore in café 
N201, Zwarteweg, 19.30-23u.

 Presentatie over bijen bij 
Groei en Bloei Aalsmeer in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u.

 Sponsoravond FCA i.s.m. Ar-
gon en Legmeervogels. Spre-
ker: Frans van Seumeren. Aan-
vang: 20u. Inloop v/a 19.30u.

8 FEBRUARI
 Exposities ‘Colours of Winter’ 

en ‘Shapes of Nature’ in Flower 
Art Museum, Kudelstaartse-
weg. Open: vrijdag 10-17u. en 
zaterdag en zondag 11-17u.

 Koppelkaartavond BV Horn-
meer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 20u.

 Kienavond Stichting Suppor-
ting Kudelstaart in Dorpshuis 
vanaf 20u.

 Darten bij Poel’s Eye in Dorps-
huis Kudelstaart. Inschrijven 
tot 20u. 

 Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarte-
weg vanaf 20u.

 Kaartavond FC Aalsmeer in 
clubhuis Beethovenlaan v/a 
20.15u. Aanwezig: 20u.

 Feestavond 90 jaar IJsclub 
Aalsmeer-Oost in The Beach, 
Oosteinderweg vanaf 20u.

9 FEBRUARI
 Crash Museum in fort 

Aalsmeer, Aalsmeerderbrug 
open van 11 tot 16u. Ook 
woensdag 13-16u. 

 John F. Klaver Bluesband in 
cultureel café Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.

 Mr. Boogie Woogie en The Blil-
sters in café Joppe, Wetering-
straat vanaf 21.30u.

10 FEBRUARI
 Vogelbeurs Rijsenvogel in 

SCW-gebouw, Konnetlaantje, 
Rijsenhout van 9.30 tot 13u.

 Opening stolp om 11u. en ac-
tiviteit ‘In de bergen’ van 11 tot 
15u. bij kinderboerderij Boe-
renvreugd in Hornmeer. 

 Kindervoorstelling ‘Juf Roos 
gaat op vakantie’ (2+) in Stu-
dio’s Aalsmeer vanaf 13.30u.

 Inloop voor 65+ bij Doopsge-
zinde Gemeente, Zijdstraat 
v/a 15u.

 Clueless en Remband live in 
The Shack, Schipholdijk 253b, 
Oude Meer vanaf 16u.

11 FEBRUARI
  Expositie schildersgroep in 

wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart. Open: maandag tot 
en met vrijdag van 9 tot 17u.

 Klaverjassen in wijkcentrum 
Hofplein, Clematisstraat van 
13.30 tot 16.30u.

 Sacrale dansen in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat v/a 20u.

 Kaartavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 20u.

  Lezing door Hans Kiers bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1 vanaf 20u.

12 FEBRUARI
  Bridgen in wijkcentrum Hof-

plein, Clematisstraat 16, van 
13.30 tot 16u.

 Handwerken voor stichting 
Heppie in wijkcentrum Voor 
Elkaer, Kudelstaart, 14.30 tot 
16.30u.

 Thema-avond over dementie 
in Ontmoetingscentrum in Ire-
ne, Kanaalstraat, 19.30 tot 21u.

 Darten in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.

 Klaverjassen bij Ons Aller Be-
lang in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.

13 FEBRUARI
 Inloop en peuterinstuif bij 

Oost-Inn in De Mikado, Catha-
rina Amalialaan, 9.30-11.30u. 

 Multi Media hulp in wijk-
centrum Voor Elkaer in Ku-
delstaart van 9.30 tot 11.30u.

 Reünie Vrouwen in Aalsmeer 
(VIA) in Dorpshuis Kudelstaart 
van 10 tot 12u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Buurtdiner in Het Dijkhuis, 
Aalsmeerderdijk in Oude Meer 
vanaf 17u.

 Bridgen bij Onder Ons in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u.

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.

14 FEBRUARI
 Ouderensoos 55+ in het Mid-

delpunt, Wilhelminastraat, 
13.30u.

 Bloemschikken in wijkcen-
trum Voor Elkaer, Kudelstaart 
van 14.30 tot 16u.

 Financieel café in De Oude 
Veiling, Marktstraat, 15.30 tot 
17.30u.

 Openbare raadsvergadering 
in gemeentehuis v.a 20u.

 Speelavond Sjoelclub Aals-
meer in Dorpshuis Kudelstaart 
v/a 20u.

 Valentijn volleybaltoernooi bij 
Oradi in sporthal De Waterle-
lie, Dreef van 20.30 tot 22u.

15 FEBRUARI
 Open Hof Keuken. Maaltijd-

soepen in ‘t Baken, Sport-
laan 86 vanaf 17.45u. (Voor-
af aanmelden: diaconie@
pgaalsmeer.nl of 06-4170093).

 Klassiek concert ‘Alles be-
gint bij Bach’ door Merel Ver-
cammen en Joachim Eijlan-
der in Flower Art Museum, Ku-
delstaartseweg vanaf 20u.

16 FEBRUARI
 Favo Cinema terug in De Ou-

de Veiling, Marktstraat. Film-
keuze van huisarts Joke Stam 
vanaf 20.30u.

 Jazz en Flamenco van Bernard 
van Rossum Sextet in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21.30u.

  Après ski feest (18+) in café 
de Gouwetéén, Dreef (achter 
zwembad) vanaf 22u.
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Mike Multi: “We zijn al een heel eind”

Groot dansfeest voor 40+: 
The Beat Goes On!
Aalsmeer - Het is al weer ruim 
2 jaar geleden dat de laatste 
Soulshow georganiseerd is in 
Aalsmeer. In de tussentijd heeft 
mede-organisator Mike ‘Multi’ 
van der Laarse niet stil gezeten. 
De vraag naar een lekker dans-
feest bleef hij elke keer horen. “En 
dus komt er weer een groot dans-
feest aan”, vertelt hij enthousiast. 
“Ik heb Ferry Maat al aan de lijn 
gehad, maar hij is geëmigreerd 
naar Bonaire en is dus niet al-
tijd meer te boeken. Maar er is al 
contact met andere DJ’s die heel 
graag naar Aalsmeer willen ko-
men.”
Verleden jaar is Van der Laarse in 
contact gekomen met een paar 
heren die het ook te gek vinden 
om een groot dansfeest te gaan 
organiseren. “Samen met deze 
twee heren die al ruim 14 jaar er-
varing hebben met deze events 

(Jimmy Albinus en James Bruijn 
van ABBC events), plus Heidi 
Bruin en mijn zoon Glenn zijn we 
al een heel eind”, gaat Mike ver-
der. “De vraag naar een dansfeest 
voor mensen van 40 jaar en ouder 
is groot. Mensen die van dansen 
houden gaan wel naar de moder-
ne feesten, maar daar voelt het 
soms of je met je nee�es en nicht-
jes staat te feesten en de soul en 
dance classics draaien ze daar 
niet. Juist die super dansnum-
mers van Donna Summer, Earth 
Wind and Fire, Tramps, etc daar 
willen veertigers op los gaan. Ook 
zijn deze feesten altijd een soort 
reünie, heerlijk om iedereen weer 
eens te zien en te spreken.” Van 
der Laarse tot slot: “We zijn heel 
hard bezig met een locatie, DJ’s, 
datum en catering. Deze informa-
tie volgt nog. De naam is al wel 
bekend: The Beat Goes On!”

Zaterdag John F. Klaver 
Bluesband in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 9 februari 
kan in cultureel café Bacchus ge-
noten worden van een optreden 
van de John F Klaver Blues Band.
Gitarist en zanger John F. Klaver 
heeft de afgelopen jaren een vas-
te plek in het Nederlandse Blues 
circuit verworven. Na het suc-
ces van zijn CD ‘Coming Back for 
More’ is John een veel gevraagde 
muzikant op festivals, zoals Mou-
lin Blues, Big Rivers en Jazz in Du-
ke town. Inmiddels is John ook 
een artiest die over de landsgren-
zen heen speelt. Voorafgaand 
aan het concert in Bacchus wordt 
er nog even geoefend tijdens de 
NAMM (National Association of 
Music Merchants) in Los Angeles.
John F. Klaver heeft zijn muzika-
le opleiding zowel in de VS (Uni-
versity of the Pacific) als in eigen 

land (het Amsterdamse Conser-
vatorium) gevolgd en duidt zijn 
muziek als “moderne blues met 
een authentieke feel”. Zijn num-
mers zijn tot dusver op drie cd’s 
vastgelegd, waarmee hij reeds 
de nodige awards in de wacht 
heeft gesleept. Hij debuteerde in 
2008 met het album ‘Jetpepper’. 
Zijn tweede plaat ‘Coming Back 
For More’ werd in 2011 tot bes-
te blues-cd van het jaar van ei-
gen bodem uitgeroepen. Boven-
dien won John F. Klaver in datzelf-
de jaar de Dutch Blues Challenge. 
Het laatste wapenfeit dateert van 
eind 2012 en is getiteld ‘Wheels In 
Motion’. 
Cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat 4 gaat zaterdag open 
om 21.00 uur. Toegang: Uw/jouw 
gift.

Mr. Boogie Woogie met 
The Blisters in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dagvond 9 februari weer een 
mooi live-optreden in café Joppe 
in het Centrum. Deze keer gaan 
de spots aan voor Mr. Boogie 
Woogie, Eric-Jan Overbeek, met 
zijn band The Blisters. The Blisters 
is de gloednieuwe band van pia-
nist en zanger Eric-Jan Overbeek. 
Gefascineerd door de oude piano 
in de woonkamer, begint Eric-Jan 
op achtjarige leeftijd met klas-
siek pianoles. Hij blijkt buitenge-
woon muzikaal talent te hebben 
en krijgt zijn eerste baantje als pi-
anist bij de ritmische gymvereni-
ging als hij nog maar twaalf jaar 
is. Vanaf het moment dat hij Fats 
Domino’s ‘Swanee River Hop’ op 
de radio hoort, is het duidelijk: Hij 
wil Boogie Woogie pianist wor-
den. Geïnspireerd door zijn ‘boo-
gie-maatjes’ Rob Hoeke en André 
Valkering ontwikkelt hij zich zeer 
snel tot de meest opvallende en 
energieke boogie-woogie pianist 
van Nederland.
Line up:
Pianist en zanger Eric-Jan Over-

beek wordt sinds kort begeleid 
door The Blisters en deze band 
bestaat Ab Hansen op basgitaar 
en zang en Andreas Carree op 
drums. Het optreden van Mr. Boo-
gieWoogie and The Blisters be-
gint zaterdag rond 21.30 uur en 
de toegang tot Joppe in de Wete-
ringstraat is zoals altijd helemaal 
gratis!

Twee bands op zondagmiddag
Remband en Clueless 
live in The Shack
Oude Meer - Bekende gezich-
ten op het podium in The Shack 
zondag 10 februari. Hans Mil-
lenaar, Remco de Hundt, Rem-
co Millenaar, Ab Hansen en Ron 
Schalkwijk vormen sinds een 
paar jaar de band Remband. Dit 
vijftal speelt de onsterfelijke mu-
ziek van hun muzikale helden uit, 
voornamelijk, de jaren zeventig. 
Met veel enthousiasme en aan-
dacht is gekozen voor de mu-
ziek waarin de piano/hammond 
centraal staan. Denk aan tijdlo-
ze nummers van onder ande-
re Procol Harum, Styx, Joe Jack-
son, The Doors, Deep Purple, Joe 
Cocker. The Shack gaat terug naar 
die onvergetelijk jaren zeven-
tig en “with a little help from our 
friends” gaat het weer een gezel-
lige en zeer verrassende middag 
worden! En op deze middag een 
voorprogramma van de jonge ta-
lentvolle band Clueless met: Lisa 
Millenaar (vocals), Marit Entho-
ven (keys) Bram Lek (elektrische 
gitaar), Silke Muller (basgitaar) en 
Joris van de Sande (drums).

Lenny Kravitz undercover
Het allerbeste van Lenny Kra-

vitz gebracht door een stel klas-
se-muzikanten waaronder Bau-
ke Bakker van onder andere Her 
Majesty én in de Shack vooral be-
roemd om die ongeëvenaarde 
Supertramp en Police/Sting un-
dercoversessies. Naast hem muzi-
kanten uit Typhoon, Kenny B. en 
Jacqueline Govaert. Een top line-
up die je niet wilt missen op zon-
dag 17 februari in The Shack! 

Dry Riverbed en Johnny Cash
Alvast noteren: Dry Riverbed Trio 
op 22 februari en Johnny Cash 
Tribute op zondag 22 februari. 
Reserveren voor een concert in 
The Shack is mogelijk, maar uiter-
aard niet verplicht. Wil je voorko-
men dat je voor een uitverkoch-
te Shack komt te staan, reserveer 
dan door een mail te sturen naar 
info@the-shack.info 
The Shack is zondag 10 februa-
ri open vanaf 15.00 uur. Clueless 
begint om 16.00 uur, waarna de 
Remband rond 17.00 uur het po-
dium betreedt. De entree is 10 
euro. Kijk voor het programma 
en openingstijden op www.the-
shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer. 

Van 20 tot en met 24 februari
Kermis bij de Bloemhof!
Aalsmeer - Van woensdag 20  
tot en met zondag 24 februari is 
er kermis in Aalsmeer. De kermis 
staat op het parkeerterrein bij 
sporthal de Bloemhof en heeft 
met name attracties voor gezin-
nen en jonge kinderen. De kermis 
is open van 13.00 tot 22.00 uur en 
op vrijdag 22 en zaterdag 23 fe-
bruari tot 23.00 uur. Het grasveld 
aan de Ecuadorlaan wordt inge-
richt als tijdelijk parkeerterrein 
voor bezoekers van de sporthal 
en de kermis. Bezoekers worden 
verzocht zoveel mogelijk op de 
fiets te komen. Vanwege de ker-

mis is het parkeerterrein bij de 
Bloemhof vanaf maandag 18 tot 
en met zondag 24 februari afge-
sloten. 
De kermis in Aalsmeer vond ja-
ren plaats op het parkeerterrein 
aan de Dreef bij Zwembad de Wa-
terlelie. Het parkeerterrein bleek 
echter niet geschikt meer voor de 
kermis, waardoor er in 2018 geen 
kermis was. In overleg met de be-
heerder van de sporthal, de ker-
misexploitant en de gemeente is 
het terrein bij de sporthal aan de 
Hornweg als alternatief gevon-
den.







WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-
12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het 
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via 
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor 
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van 
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de 
balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren 
op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een la-
ter stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of 
een beroepschrift worden ingediend. 
- Legmeerdijk naast 287, perceel kadastraal bekend B 8282 

(Z19-006642), het plaatsen van twee tijdelijke gebouwen 
voor het huisvesten van arbeidsmigranten voor de periode 
van 5 jaar

- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z19-006661), het plaatsen van 
een koelcel en technische voorzieningen op het dak van be-
staande koelcel 026

- Nabij Mr. Jac Takkade 35, 1432 CB (Z19-006979), het maken 
van een drie tijdelijke bypasses bij de rotonde vanaf de Bos-
randweg naar de Mr. Jac. Takkade ten behoeve van de reno-
vatie van de N231

- Rietwijkeroordweg 33 kwek, 1432 JG (Z19-007011), het af-
wijken van het bestemmingplan en brandveilig gebruik t.b.v. 
bedrijfsgebouw en logiesfunctie voor eigen werknemers

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. 
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing van 
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Sierteeltstraat, kadastraal bekend perceel B 8953, (Z18-

008713), het bouwen van een Experience-attractie center 
Floriworld met parkeerterrein.

- Kerkweg 62, 1432 EJ (Z18-018256), het plaatsen van een aan-
bouw aan bestaande woning.

- P.F. von Sieboldlaan 1W en 1X, 1431 KG (Z18-018152), het 
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van 
praktijkruimtes/kantoren in 2 wooneenheden. 

- Visserstraat 6-8, 1431 GJ (Z18-008895), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten.

- Tussen de Legmeerdijk, Burgemeester Kasteleinweg en de 
Beethovenlaan, Sectie C nr. 7055 (Z18-018009), het kappen 
van 2 Populus Canadensis, het vervangen van bestaande 
paden langs de dijk en het plaatsen van verhardingsmateria-
len, klein materieel, afvalcontainers op een naar verwachting 
drietal nader te bepalen locaties. 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te 
verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u be-
zwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
- Mijnsherenweg 40 b, 1433 AS (Z18-013363), het bouwen van 

een woning. Verzonden: 29-1-2019
- Noordpolderweg 21, 1432 JH (Z18-019095), het plaatsen van 

3 vlaggenmasten op eigen grond. Verzonden: 30-01-2019
- Ophelialaan 232, 1431 HS (Z18-018475), het voor maximaal 

10 jaar plaatsen van een zeecontainer ter vervanging van 
bestaande schuur. Verzonden: 01-02-2019

- Sierteeltstraat 1, (Z18-008713), het bouwen van een Experi-
ence-attractie center Floriworld met parkeerterrein. Verzon-
den: 01-02-2019

- Vuurdoornstraat 20, 1431 RK (Z18-020107), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
04-2-2019

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u beroep 
indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Machineweg 198, (Z18-003590), het bouwen van een wo-

ning. Verzonden: 29-01-2019

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geaccepteerde 
melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar 
en/of beroep mogelijk.
- Zijdstraat 31 en 31A, 1431 EA (Z19-006507), het gedeeltelijk 

slopen van een pand.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de ge-
meente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op 
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de 
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. 
Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

MAATWERKVOORSCHRIFTEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER *

Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond 
van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer beslo-
ten om maatwerkvoorschriften vast te stellen. Tegen de afgifte 
van het maatwerkvoorschrift kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Officiële Mededelingen
7 februari 2019

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag 
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor 
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en 
vergunningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden 
zie www.amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldin-
gen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervol-
gens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-
info’s van de afgelopen maanden raadplegen.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met 
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het be-
stuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester 
kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een 
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in 
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger 
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers 
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar 
alleen in de commissievergadering kan een burger het 
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. 
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering 
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de 
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie 
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van 
de vergadering.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, 
schuldhulpverlening, jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. 
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-
387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u 
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Be-
reikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien 
via www.officielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Akkers van Ravenstein (Z19-002814) Zomerkamp Abel Tas-

manwacht van 20 juli t/m 2 augustus 2019, verzonden 31 
januari 2019

COLLECTES

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij 
u naar de site van www.cbf.nl.

GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Oosteinderweg 287E (19-006278) Feest op 26 april 2019, 

melding akkoord 30 januari 2019
- Zwarteweg 103 (Z19-006428) Personeelsavond op 29 maart 

2019, melding akkoord 31 januari 2019
- Wim Kandreef 2 (Z19-007185) Reunie en activiteiten viering 

70-jarig jubileum op 6 april 2019, melding akkoord 4 februari 
2019

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 

- Route door Aalsmeer (Z19-004288 ) Le Tour de Fou Pédalant 
2019, verzonden 30 januari 2019

De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkin-
gen afgegeven. De gemeente Amsterdam neemt een eindbesluit 
over de vergunningaanvraag.

Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen 
en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Am-
stelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina van de 
gemeente.

Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet 
van toepassing.

TER INZAGE

t/m 07-03-19 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Molenvlietweg 
30, 1432 GW (8533093), betreft het voorne-
men tot het op verzoek van Hoogheemraad-
schap van Rijnland intrekken van de omge-
vingsvergunningen van haar inrichting AWZI 
(afvalwaterzuiveringsinstallatie) Aalsmeer, ge-
legen aan de Molenvlietweg 30 te Aalsmeer. 

t/m 14-03-19 Het ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing 
van onroerende zaken ter onteigening in de 
gemeente Aalsmeer voor de uitvoering van 
het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer 
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de 
gemeente Aalsmeer en het onteigeningsplan 
Green Park Aalsmeer Middenweg en deelge-
bieden 3, 5 en 7 (Middenweg-West)

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op 
meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevings-
vergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele 
telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw te-
lefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor 
iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smart-
phones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 

deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bou-
wen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevings-
vergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van 
een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een ver-
huizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vas-
te termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet 
iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien 
een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet 
doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten 
tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent 
dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende 
persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als 
het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 
officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de 
kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand 
naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken 
meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorg-
toeslag, kindertoeslag enzovoort.

GESLOTEN VRIJDAG 15 FEBRUARI

Vrijdag 15 februari zijn onze balies gesloten i.v.m. verbouwings-
activiteiten. Excuses voor het ongemak.

BEN JIJ EEN STER IN TELLEN?

Kom ons helpen met stemmen tellen en verdien 50 euro.
Op woensdag 20 maart 2019 zijn er verkiezingen. Om al deze 
stemmen te tellen zijn wij op zoek naar enthousiaste tellers. 
Het tellen begint om 20.45 uur en duurt tot alle stemmen in het 
stembureau zijn geteld. Voorwaarde is dat je op de verkiezings-
dag 18 jaar of ouder bent. Geef je op en stuur een mail naar stem-
menteller@aalsmeer.nl.

VERGADERING DONDERDAG 14 FEBRUARI

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 14 februari 2019, in de raadzaal van het gemeente-
huis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. U kunt de vergadering 
live volgen via de website van de gemeente Aalsmeer via de link: 
https://aalsmeer.raadsinformatie.nl/#

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van 
   de raadsvergaderingen van
   13 december 2018 en 5 februari 2019
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding

  HAMERSTUKKEN
20.05 R-2 Abonnementstarief Wet 
  Maatschappelijke Ondersteuning
 R-3 Bouwverordening Aalsmeer 2019

  BEHANDELSTUK
20.10 R-4 Budget uitwerking motie Aalsmeer 
  Fossiel Onafhankelijk
20.30 R-5 Vaststellen bestemmingsplan 
  ‘2e Herziening Schinkelpolder - 
  Mr. Jac. Takkade 21’
20.50 R-6 Nota beleidskader Ophelialaan westzijde
21.10  Vragenkwartier

  SLUITING 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

RECTIFICATIE, aanvraag ontvangen
- Oosteinderweg 377, 1432 AZ (Z18-011404), het bouwen 

van een aanbouw met een dakterras aan de achterkant en 
het plaatsen van een erfafscheiding aan de zijkant van de 
woning. Toelichting: de omschrijving van het project is ge-
wijzigd ten opzichte van de bekendmaking van de aanvraag 
i.v.m. een planaanpassing.

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 
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Interview met Marijke Trappenburg
Thema-avond dementie 
in Ontmoetingscentrum
Aalsmeer - In het Ontmoetings-
centrum wordt dagbesteding ge-
boden voor ouderen en mensen 
met dementie in het bijzonder. 
Men kan antwoorden vinden op 
vragen; er is een kenniscentrum 
en een mogelijkheid materiaal uit 
te proberen. Er zijn informatiefol-
ders en de deur staat open. Het 
Ontmoetingscentrum werkt sa-
men met Mantelzorg en Meer en 
organiseert regelmatig informa-
tiebijeenkomsten. Op dinsdag 12 
februari kan men aanschuiven als 
partner, kind, vriend of buur van 
iemand met dementie. Het pro-
gramma begint om 19.30 uur. El-
len Millenaar, coördinator van het 
Ontmoetingscentrum, zal in ge-
sprek gaan met dokter Marijke 
Trappenburg, internist ouderen-
geneeskunde in het Amstelland 
ziekenhuis. Na het interview heeft 
iedereen de mogelijkheid vragen 
te stellen over het thema Demen-
tie. Marijke Trappenburg onder-
zoekt en behandeld oudere men-
sen die worden verwezen door 
de huisarts. Vergeetachtigheid 

of verwardheid kunnen meerde-
re oorzaken hebben. Wanneer 
het gaat om dementie zal door 
haar duidelijk uitgelegd worden. 
Ze zal haar visie geven op ver-
schillende behandelmethodes en 
manieren om het verloop van de 
ziekte te beïnvloeden. Er zal uit-
gebreid gesproken worden over 
de verschillende symptomen en 
het mogelijke verloop passende 
bij de verschillende vormen van 
dementie. Men kan zich aanmel-
den voor de bijeenkomst door te 
mailen naar emillenaar@zorgcen-
trumaelsmeer.nl of te bellen met 
het Ontmoetingscentrum: 06-
22468574. De bijeenkomst dins-
dag 12 februari is van 19.30 tot 
21.00 uur en vindt plaats in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat.

oor financi le ragen 
naar t inancieel ca
Aalsmeer - Heb jij recht op kwijt-
schelding gemeentebelastingen 
of andere potjes? Begin dit jaar 
ontvang je weer een aanslag van 
de gemeentebelastingen en wa-
terschapsbelasting. Mensen met 
een laag inkomen kunnen even-
tueel in aanmerking komen voor 
kwijtschelding van deze belastin-
gen. Wil je weten of je hiervoor in 
aanmerking komt of wil je hulp 
bij de aanvraag hiervan? Dan kun 
je bij het Financieel café terecht! 
In het Financieel café is ook in-
formatie verkrijgbaar over ande-
re voorzieningen voor mensen 
met een laag inkomen, zoals bij-
zondere bijstand, tegemoetko-
ming schoolkosten en het decla-
ratiefonds ouderen. Misschien le-
vert je dat nog geld op! Ook voor 

ander financiële vragen is het Fi-
nancieel café het juiste adres. Er 
wordt gratis informatie en advies 
gegeven en binnen lopen kon 
zonder afspraak op elke twee-
de donderdag van de maand in 
Aalsmeer van 15.30 tot 17.30 uur 
in De Oude Veiling in Marktstraat 
19. Datums zijn: 14 februari, 14 
maart en 11 april. En op de der-
de insdag van de maand in Ku-
delstaart van 12.30 tot 14.30 uur 
in de Graaf Willemlaan 1. Datums 
zijn: 19 februari, 19 maart en 16 
april. Voor vragen over het Finan-
cieel café kan contact opgeno-
men worden met Participe Am-
stelland via 020-543 0430. Het Fi-
nancieel café is een initiatief van 
Participe Amstelland, Humanitas 
en Dock. 

Winst Ria en Rita 
bij Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er van 13.30 tot 16.30 
uur voor 55+ers een gezellige 
kaartmiddag in Dorpshuis ’t Po-
dium. Nieuwe leden zijn van har-
te welkom, zowel bij het klaver-
jassen als bij het jokeren. Op don-
derdag 31 januari is het jokeren 
gewonnen door Ria Bouwmees-
ter met 329 punten, Riet Pothui-
zen werd met 334 punten tweede 
en Bets Teunen eindigde met 337 
punten op de derde plaats. Bij het 
klaverjassen was deze week Rita 
Moeke de beste met 4874 pun-
ten. An Uiterwaal en Coby van 
Weerdenburg werden gedeeld 
tweede met elk 4748 punten en 
Marga da Silva werd derde met 
4676 punten. De poedelplaats 
was deze week voor Huub Bouw-
meester met 3576 punten. Voor 
inlichtingen: Mevrouw R. Pothui-
zen, telefoon: 0297-340776.

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soos-
middag voor OVAK-leden is 
op woensdag 13 februari van-
af 14.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. Het kaarten 
op 30 januari is gewonnen door 
Loek Pieterse met 5596 punten, 
gevolgd door Addy Hofman met 
5521 punten, Jan van der Drift 
met 5377 punten en Wim Spring 
in’t Veld met 5194 punten. 

Kaartavond bij 
llen eerbaar

Aalsmeer - Op dinsdag 11 fe-
bruari houdt Allen Weerbaar 
weer een gezellige speelavond in 
buurthuis ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. Klaverjassen en jo-
keren staan op het programma 
en de aanvang is 20.00 uur. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur voor 
koffie, thee en inschrijving. De in-
leg is voor iedere avond 1,50 eu-
ro per persoon. Op 28 januari is 
het kaarten gewonnen door Ubel 
van der Blom met 5948 punten. 
Op twee is Tiny Braat geëindigd 
met 5672 punten en zij mocht 
ook de marsenprijs mee naar huis 
nemen. Op drie is Henny Wahlen 
geëindigd met 5414 punten. De 
poedelprijs ging naar Greet Oor. 
Bij het jokeren was Lilian Klaas-
sen de beste en laatste werd Le-
ny Schuit.

oppel aarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 8 februari is 
het weer koppelklaverjassen bij 
buurtvereniging Hornmeer in 
het buurthuis aan de Dreef 1. Het 
kaarten begint om 20.00 uur. Van-
af 19.30 uur is de zaal open voor 
inschrijving en staan koffie en 
thee voor alle kaarters klaar. Het 
klaverjassen op vrijdag 1 februa-
ri is gewonnen door Ans Doeswijk 
met 5298 punten, gevolgd door 
George Lemmerzaal met 5243 en 
Marja van de Burg met 5130 pun-
ten. De poedelprijs was voor Siem 
Burgers met 3331 punten.

la erjassen bij 
ns ller elang

Aalsmeer - Belangstellenden zijn 
van harte welkom om op dinsdag 
12 februari bij Buurtvereniging 
Ons Aller Belang te komen klaver-
jassen. De kaartavond wordt ge-
houden in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat en begint om 
20.00 uur. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. Na drie spellen gekaart 
te hebben, wordt weer befaamde 
loterij gehouden.

Pim wint weer 
bij 55+ soos

Aalsmeer - De soos voor 55+ is 
op 17 januari gewonnen door Pim 
Aarsman met 5458 punten en op 
31 januari wist hij opnieuw met 
klaverjassen de hoogste eer te be-
halen met dit maal 5288 punten. 
Annie Verkerk werd tweede met 
5219 punten en voor Martha Bax 
was deze keer de poedelprijs weg-
gelegd met 3709 punten. Bij het 
rummikuppen eindigde Lycke Va-
lentijn met 16 punten op één en de 
poedelprijs was voor Geesje Mille-
naar met 174 punten. De volgen-
de ouderensoos is op donderdag 
14 februari en begint om 13.30 uur 
in ’t Middelpunt in de Wilhelmina-
straat 55. Kaartliefhebbers vanaf 55 
jaar zijn van harte welkom.

estplas a o leerlingen 
naar sc olen in ala i
Aalsmeer - Ook de Westplas 
Mavo houdt zich bezig met Maat-
schappelijk Verantwoord On-
dernemen. Sinds een paar we-
ken wappert voor de school in de 
Mensinglaan fier de groene vlag.  
Docente Dorine Ros van het Wel-
lant College - de Westplas Mavo - 
legt met de drie leerlingen Laura, 
Monique en Jonas van de busi-
ness klas hun toekomstige plan-
nen uit. 
Eerste en tweede laags leerlingen 
krijgen gedurende hun school-
periode de opdracht een busi-
nessplan te bedenken. Zij schrij-
ven daarvoor een plan van aan-
pak dat uiteindelijk wordt be-
oordeeld door een jury waarin 
ook zitting wordt genomen door 
de Rabobank regio Schiphol. Als 
het project voldoende poten-
tie heeft om te slagen verstrekt 

de bank een microcredit waar-
door het product kan worden 
uitgevoerd en aan de man ge-
bracht. De opbrengst ervan gaat 
naar scholen in ontwikkelingslan-
den. Een mooi voorbeeld was het 
Aalsmeers kwartetspel. Voor vijf 
euro te koop. Het kwartet gaat 
grif van de hand.
Op donderdag 21 februari wor-
den Jonas en Jade samen met 
hun docente Dorine door Edu-
kans voor veertien dagen uitge-
zonden naar Malawi om te kij-
ken waar de scholen daar be-
hoefte aan hebben. Van potlo-
den, schriften tot school banken. 
Jonas verheugt zich zeer om te 
zien hoe kinderen daar leven en 
naar school gaan.  Op verzoek zal 
hij een blog bijhouden en zal Ja-
de gaan fotograferen. 
Janna van Zon

oe  en ndr  innen 
oetbal i   eer

Aalsmeer - Vrijdag 1 februari was 
het weer tijd voor de jaarlijkse 
voetbalquiz in de kantine van FC 
Aalsmeer. De quizavond, uitda-
gend voor de kenners en gezel-
lig voor iedereen, werd gepresen-
teerd door Theo en Hein Leliveld. 
Vader en zoon hebben inmiddels, 
na de eerste quiz in de regio bij 
het voormalige RKAV, een mooie 
reputatie opgebouwd wat betreft 
het op kunstige manier in elkaar 
draaien en presenteren van een 
voetbalquiz. Verfrissend, onder-
houdend en af en toe op grappi-

rs s acrale ans bij 
oopsge inde e eente

Aalsmeer - Sacrale dansen zijn 
meestal op eenvoudige chore-
ografieën waarbij herhaling van 
bewegingen essentieel is om 
tot meditatie te kunnen komen. 
Na het succes van vorig seizoen 
start bij de Doopsgezinde Ge-
meente een nieuwe cursus en 
iedereen is welkom. Heeft u zin 
om samen met anderen onder 
de leiding van Marleen Ritzema 
een bijzondere dansvorm te er-

varen? De cursus start op maan-
dag 11 februari in het kerkge-
bouw in de Zijdstaat 55. Aan-
melding gewenst, maar niet ver-
plicht. Stuur voor aanmeldingen 
en vragen een mailtje naar zi-
ninn@dgaalsmeer.nl. De avond 
begint om 20.00 uur, de deuren 
zijn open vanaf 19.30 uur. De kos-
ten zijn 2 euro per avond. De vol-
gende avonden zijn op 11 maart, 
8 april, 13 mei en 17 juni.

Moedergeit Charlie bevalt vroeg
rieling geboren op de 
inderboerderij

Aalsmeer - De lente is vroeg be-
gonnen bij kinderboerderij Boe-
renvreugd. Zaterdag 2 februa-
ri werden de medewerkers en de 
vrijwilligers verrast met de ge-
boorte van een drieling! Moeder 
geit Charlie was pas later deze 
maand uitgerekend, maar de be-
valling begon al zaterdagmiddag. 
Charlie heeft twee bokjes en een 
geitje op de wereld gezet. Zij en 
haar drieling maken het goed. Ze 
staan nu nog even apart onder de 
warme lamp in de hooiberg. Later 
deze week kunnen Charlie en haar 
kleinjes bewonderd worden op de 
kinderboerderij in de Hornmeer.

eslaagde c rs s e lp 
bij ps c isc e proble en
Aalsmeer - Hoe herken je (begin-
nende) psychische problemen, 
zoals een depressie of een versla-
ving? Hoe ga je het gesprek aan 
met iemand die een psychisch 
probleem heeft? Wat doe je als 
iemand in een crisis verkeert? 
Gebrek aan kennis en niet we-
ten wat te doen leiden ertoe dat 
mensen soms (te) laat hulp zoe-
ken. Dit jaar organiseerde MHFA 
Nederland voor het eerst de cur-
sus Mental Health First Aid (MH-
FA), oftewel ‘eerste hulp bij psy-
chische problemen’, in Aalsmeer. 
MHFA wil helpen de drempel te 
verlagen om in een vroeg stadi-
um hulp te zoeken. De omgeving 
speelt daar vaak een grote rol in. 
Ter afsluiting van de cursus op 30 
januari reikte Wilma Alink, wet-
houder Zorg, certificaten uit aan 
de deelnemers. Cursisten waren 
zonder uitzondering positief over 
de cursus. 

“Goed initiatief”
Wethouder Wilma Alink: ”Ieder-
een krijgt wel eens te maken met 
psychische problemen, zelf of in 
je familie, vriendenkring of op je 
werk. Als je een arm breekt, is het 
vanzelfsprekend dat je naar de 
Eerste Hulp gaat, bij psychische 
problemen vinden mensen het 
vaak lastiger om hulp te vragen. 
MHFA is een goed initiatief. Ik ben 

blij dat de cursus dit jaar voor 
het eerst in Aalsmeer is georga-
niseerd. Mensen in de omgeving 
zijn vaak de eersten die signalen 
kunnen herkennen. Door in een 
vroeg stadium hulp te zoeken is 
erger te voorkomen. U kunt hier-
voor ook terecht bij het sociaal lo-
ket van de gemeente. Voor uzelf 
of als u zich zorgen maakt over ie-
mand in uw omgeving.” 

Hulp en ondersteuning
Uitgangspunt van de gemeente 
is dat iedereen in Aalsmeer mee 
moet kunnen doen. Mensen hel-
pen elkaar en waar nodig biedt 
de gemeente ondersteuning. Die 
varieert van hulp aan ouderen en 
mensen met een beperking tot 
ondersteuning aan mensen die 
eenzaam zijn, psychische proble-
men hebben of in de schulden 
zitten. 
Het sociaal loket van de gemeen-
te is het eerste aanspreekpunt 
voor mensen die hulp of onder-
steuning nodig hebben. Het so-
ciaal loket is telefonisch bereik-
baar via 0297-387575 of ga langs 
in het gemeentehuis. Kijk voor de 
openingstijden van het sociaal lo-
ket op: https://www.aalsmeer.nl/
sociaal-loket. Kijk voor meer in-
formatie over de cursus MHFA op 
www.mhfa.nl en op www.ggzin-
geest.nl.

ge wijze werden de deelnemers 
door het Leliveld-duo onderwor-
pen aan allerlei voetbalvragen 
die of ver terug in de tijd gaan of 
van recente aard zijn. Ook stond 
de gele/rode kaarten ronde weer 
op het programma. Al met al een 
avond vol leuke en leerzame mo-
menten. 
De voetbalquiz is opnieuw ge-
wonnen door Joey en André. De 
twee hebben hun titel met succes 
weten te verdedigen. Op twee 
zijn Robert-Jan en Stefan geëin-
digd en plaats drie wordt bezet 
door de Kwakelaars Jean-Paul en 
Erwin.

Foto: Kinderboerderij 

ooit eer ardinalen  
bij i a aria
Aalsmeer - Op maandag 11 fe-
bruari kan bij Viva Aquaria de le-
zing ‘Nooit meer Kardinalen’ door 
Hans Kiers bijgewoond worden. 
Hans werkt bij de grootste impor-
teur van aquariumvissen in Neder-
land. Uiteraard gaat het over diver-
se leuke, interessante en nieuwe 
geschikte en ongeschikte aquari-
umvissen, vergezeld met beelden 
van verschillende aquariums. Het 
idee ‘Nooit meer kardinalen’ komt 
van het feit dat hij veel nieuwe en 
interessante soorten voorbij ziet 
komen en het dus zonde zou zijn 
om thuis kardinalen te houden, 
terwijl in plaats daarvan een inte-
ressante soort verzorgd kan wor-
den. Hans vindt kardinaal tetra’s 
wel nog steeds één van de mooiste 

vissoorten. Hans hoopt er een inte-
ressante avond van te maken waar-
bij aquariumhouders misschien 
wel heel leuke ideeën opdoen voor 
hun eigen aquarium. Deel twee 
van de lezing is Hans nog aan het 
maken, die komt hij op een later 
tijdstip presenteren. Om alvast in 
de agenda te zetten: Op 11 maart 
staat weer een heel gezellige bin-
goavond met mooie prijzen op het 
programma bij Viva Aquaria. De le-
zing door Hans Kiers op 11 febru-
ari vindt plaats in buurthuis Horn-
meer aan de Dreef 1 en begint om 
20.00 uur. De toegang is gratis. Ie-
dereen is van harte welkom. Meer 
weten over Viva Aquaria? Neem 
dan contact op met de heer C. 
Keim via 0297-343854. 

Tot half april in De Oude Veiling
positie ander os an 

en Irene Kramer
Aalsmeer - Kunstkenner Janna 
van Zon verzorgt onder de vlag 
van KCA in De Oude Veiling ten-
toonstellingen met amateurkun-
stenaars. Tot half april is prachtig 
werk te zien van Irene Kramer en 
Sander Bosman. Hun gezamenlijke 
tentoonstelling levert een mooie 
verscheidenheid van kunststro-
mingen op. Schilderijen, muur-
schilderingen, graffiti art: Sander 
Bosman draait er zijn hand niet 
voor om! Irene Kramer vindt inspi-
ratie bij dieren, mensen en natuur 

en schildert het liefst op imposant 
groot doek. De expositie is te zien 
in de bovenzaal van De Oude Vei-
ling in de Marktstraat 19. De Oude 
Veiling is dagelijks van 10.00 uur 
tot 21.00 toegankelijk voor ieder-
een. De toegang is gratis.

Ook exposeren?
Ook een keer exposeren in De Ou-
de Veiling? Aanmelden hiervoor 
kan bij Janna van Zon (nackwach 
@ tiscali.nl). Er is wel enige contro-
le op wat er zal wordt getoond.
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Handwerken met een missie 
voor Stichting Heppie
Iedere dinsdag middag van 
14.30-16.30 uur kunt u in 
wijkpunt Voor Elkaer 
handwerken met een 
missie voor Stichting Heppie. 
Materialen en deelname zijn 
kosteloos.

Multi Media in ‘‘Voor Elkaer’’
Woensdag 13 februari van 
09.30-11.30 uur. Heeft u hulp    
nodig bij het gebruik van uw 
mobiele telefoon, tablet,
e-reader of laptop, dan kunt u 
binnen lopen bij Multimedia.

Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’
woensdag 13 februari een 
heerlijk 3 gangendiner
met o.a. een gebonden 
kerriesoep, wienerschnitzel, 
shaslicksaus, doperwten + 
ham en ui, pommes duchesse 
en vanille-ijs met aardbeien-
saus en slagroom naar keus 
voor maar €11,50. U bent van 
harte welkom vanaf 17.00 uur. 

vrijdag 15 februari kunt u 
genieten van o.a. een waldorf 
cocktail, boeuf bourguignon,
Kudelstaartse rauwkost, 
bloemkool + ham en 

kaassaus, gegratineerde 
aardappelpuree, chipolata 
bavarois met naar keus
slagroom voor maar 
€ 11,50. U bent van harte 
welkom vanaf 17.00 uur. 
Voor reserveringen, tel. 
0297- 82 09 79. 

Valentijnsdiner in wijkpunt 
Voor Elkaer
Op donderdag 14 februari 
hebben wij een heerlijk 
Valentijnsdiner van 12.30- 
14.00 uur in restaurant Voor 
Elkaer. Kom gezellig samen 
en- of verras uw partner, 
vriend, vriendin, moeder, 
vader, buurvrouw, dochter of 
zoon met een heerlijk 
3 gangendiner. U bent van 
harte welkom. U kunt van te 
voren reserveren bij een van 
onze gastvrouwen- heer, tel. 
0297 82 09 79.

Bloemschikken 
Donderdag 14 februari  van 
14.30-16.00 uur. Altijd willen 
weten of u groene vingers 
heeft? Kom dan gezellig 
bloemstukjes maken in Voor 
Elkaer. De kosten zijn €4,- per 
bakje, maar u krijgt €0,50 
retour als u het lege bakje 
weer terugbrengt. 

Handwerken met een missie kaassaus, gegratineerde 

Activiteiten overzicht

Op weg naar Koninklijke De Vries
Aalsmeerderbrug lang 
open voor mega-jacht
Aalsmeer - Donderdag 31 ja-
nuari rond kwart voor twaalf in 
de ochtend is een groot schip in 
aanbouw over de Ringvaart naar 
Aalsmeer gekomen. 
De Aalsmeerderbrug is ongeveer 
een kwartier geopend geweest 
om het mega-jacht te laten pas-
seren. Het was een precisie klus, 

want aan beide kanten van de 
brug waren slechts enkele centi-
meters over.
Het is de bemanning gelukt om 
de boot zonder schade af te le-
veren bij Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw. Hier gaat het schip 
verder afgebouwd te worden. 
Foto: VTF – Herman Niezen

Actie voor stichting KiKa
Müller’s Multi Moorkop: 
Trakteren is doneren!
Aalsmeer - Doneren aan stich-
ting Kinder Kankervrij (KiKa) en 
heerlijk trakteren? Dat kan, in 
2013 bedacht Sven Müller van 
de Aalsmeerse banketbakkerij Ab 
Müller een actie waarbij het ko-
pen van een Moorkop resulteert 
in een donatie aan KiKa: De Mül-
ler’s Multi Moorkop. Deze hele 
week, tot en met zaterdag 9 fe-
bruari, draait het ook dit jaar weer 
om Müller’s Multi Moorkoppen. 
Zes dagen lang zoveel mogelijk 
MMMoorkoppen verkopen waar-
bij van iedere moorkop 50 euro-
cent wordt gedoneerd aan KiKa.

Schenken aan goed doel
Tijdens de eerste editie is ge-
lijk door het Aalsmeerse instal-
latiebedrijf P. Hoekwater BV een 
trend gezet: Een grote hoeveel-
heid moorkoppen kopen en de-
ze direct weer schenken aan een 
goed doel/stichting. Dit goede 
voorbeeld werd door veel bedrij-
ven gevolgd en heeft geresul-
teerd in het fantastische aantal 
van 13.072 stuks in 2018. Uiter-
aard is het streven om het aantal 
jaarlijks te overtreff en en hiermee 
de donatie aan KiKa te verhogen. 
Voor de zevende editie is hiermee 
al een mooie start gemaakt door 
een traktatie aan de 2816 mede-
werkers van het Antoni van Leeu-
wenhoek Ziekenhuis.

Door het kopen van een ‘steen-
tje’, welke 22 M.M.Moorkoppen 
vertegenwoordigen, kon eenie-
der de actie steunen. De ‘muur’ 
met ‘steentjes’ voor het zieken-
huis was binnen drie weken vol-
ledig gevuld en in navolging van 
dit succes is er nog een ‘muur’ ge-
bouwd. Dit maal voor het Spaar-
ne Gasthuis in Hoofddorp. De to-
taal 1870 medewerkers zijn op-
gedeeld in 170 ‘steentjes’, elk be-
staande uit 11 Moorkoppen. In-
middels zijn de eerste 55 ‘steen-
tjes’ verkocht en hopen de initi-
atiefnemers, met nog een kleine 
week te gaan, dat ook deze ‘muur’ 
vol gebouwd wordt en er zo weer 
een prachtige organisatie getrak-
teerd kan worden.

Smullen voor KiKa
Ook de lokale zorgcentra, stich-
ting Ons Tweede Thuis en het 
Amstelland Ziekenhuis worden 
door diverse Aalsmeerse bedrij-
ven getrakteerd. Maar natuurlijk 
is de Müller’s Multi Moorkop het 
beste excuus om je goede voor-
nemens over boord te gooien en 
te gaan smullen voor KiKa. Dus 
(jezelf of anderen) trakteren (en 
doneren) van 4 tot en met 9 fe-
bruari op M.M.Moorkoppen! Be-
stellen kan in de winkel aan de 
Stationsweg 5 en via de website 
www.mullerbanket.nl

Grootste Forddealer pakt groots uit
Super Saturday in Ford 
showrooms Ardea Auto
Regio - Op 9 februari gaat het 
weer los in de vijftien Ford show-
rooms van Ardea Auto. De enor-
me voorraaduitverkoop is de af-
gelopen jaren uitgegroeid tot 
een evenement dat voor Neder-
landse begrippen zijn weerga 
niet kent. Maar liefst 350 nieu-
we Fordmodellen én zo’n 750 
jonge gebruikte auto’s worden 
op deze zaterdag voorzien van 
een bijzonder scherp prijskaart-
je. Een uitgelezen kans dus voor 
iedereen die op zoek is naar een 
nieuwe(re) auto voor een prijs die 
eigenlijk niet kan!

‘Vette’ kortingen
“Alle voorbereidingen zijn ge-
troff en om er komende zaterdag 
weer een doorslaand succes van 
te maken”, aldus Gerrit Klock van 
Ardea Auto.”Super Saturday bij 
Ardea Auto is te vergelijken met 
Black Friday in de Verenigde Sta-
ten. Het is dé dag om te profi te-
ren van enorme kortingen, extra 
hoge inruilprijzen en vervolgens 
binnen een week weg te rijden in 
een nieuwe Ford. Alleen op deze 
zaterdag loopt de extra inruilpre-
mie op tot maar liefst 800 euro.
Wij hebben met onze vijftien ves-
tigingen een voorraad van zo’n 
kleine 400 nieuwe auto’s en ruim 
700 streng geselecteerde occa-
sions, dus de keuze is enorm en 
zeer divers. Alle bestsellers zijn 
in diverse uitvoeringen vertegen-
woordigd, van de populaire Fiesta 
en Focus tot de trendy Ecosport 
en de robuuste Kuga. De hoog-
ste kortingen zitten op nieuwe 
auto’s waarvan wij het kenteken 
in 2018 geregistreerd hebben. Bij 
een sportief uitgeruste Ford Fie-
sta ST-Line of de avontuurlijke 
Fiesta Active loopt de korting op 
tot ruim 4.000 euro.  Een robuuste 
Ford Kuga SUV in Trend Ultimate 
uitvoering? Deze zaterdag minus 
5.600 euro! Eigenlijk kan dit hele-
maal niet. Daarom doen we het 
- met steun van Ford - ook maar 
twee keer per jaar.”

Rijdynamiek 
De tests en commentaren in de 
populaire autobladen zijn al ja-
renlang eensluidend. Ford blinkt 

uit in rijdynamiek en value for 
money. De fi jne, zuinige moto-
ren en de geavanceerde chassis-
platformen maken alle Ford mo-
dellen tot geweldige rijdersau-
to’s. Daarnaast staat het merk be-
kend om zijn rijke standaarduit-
rustingen en scherp geprijsde 
optiepakketten. ”Het zijn inder-
daad belangrijke succesfactoren”, 
aldus Klock. “Opties en features 
waar bij andere merken fl ink voor 
moet worden bijbetaald zitten bij 
Ford standaard in de auto of wor-
den verpakt in schappelijk ge-
prijsde optiepakketten. Ook de 
huidige voorraad zit vol met luxe 
of sportieve extra’s. En met de rij-
dynamiek zit het ook wel goed. Ik 
kan me niet herinneren dat een 
klant terugkwam van een tegen-
vallende proefrit. Ik raad dan ook 
iedereen aan om lekker te komen 
proefrijden op Super Saturday of 
de dagen net ervoor. De deal slui-
ten we dan gewoon op zaterdag. 
Ik ben ook zeer benieuwd hoe-
veel Super Saturday auto’s we ko-
mende zaterdag gaan inruilen. 
We doen dit al sinds 2008. Er rij-
den een paar duizend Fords rond 
die in het verleden op een Super 
Saturday gekocht zijn. Het is frap-
pant om te zien hoeveel van de-
ze klanten hun Ford ook weer op 
Super Saturday inruilen voor een 
nieuwe”.

Voor elke beurs!
Met een voorraad van ruim 700 
gebruikte auto’s, uiteraard voor-
namelijk Fords, heeft Ardea Au-
to ook zeer interessante aanbie-
dingen voor klanten die een Ford 
met ervaring zoeken. “Alle occasi-
ons bij Ardea Auto worden streng 
geselecteerd en gecontroleerd 
voordat ze een plekje in onze col-
lectie krijgen”, aldus Jacco Polder-
vaart, occasioncoördinator bij Ar-
dea Auto. “Als offi  cial Ford dealer 
willen en kunnen wij ons niet ver-
oorloven om verkeerde auto’s aan 
te bieden. Ook hebben wij uitge-
breide garantiemogelijkheden en 
zekerheidspakketten die jaren-
lang rijplezier garanderen. Ook 
voor een gebruikte Ford is Super 
Saturday de ideale dag om zaken 
te komen doen.”

Regio Amsterdam en Amstelland
Samenwerken aan veilig 
ondernemersklimaat
Aalsmeer - Alle partners van 
het Platform Veilig Ondernemen 
(PVO) hebben woensdag 30 ja-
nuari onder voorzitterschap van 
burgemeester Femke Halsema 
van Amsterdam het convenant 
2019-2022 ondertekend. Door 
middel van dit vernieuwde con-
venant committeren betrokken 
partijen zich aan het platform en 
werken zij samen aan een veiliger 
ondernemersklimaat in de regio 
Amsterdam en Amstelland. 
Burgemeesters en wethouders 
van de gemeenten uit de regio 

Amsterdam en Amstelland, ver-
tegenwoordigers van onderne-
mers- en brancheverenigingen, 
Politie Eenheid Amsterdam en 
het Openbaar Ministerie kwamen 
hiervoor bijeen. Er is getekend 
voor een vervolg op de samen-
werking op het gebied van vei-
ligheid voor ondernemers in Am-
sterdam en Amstelland. Het PVO 
wil de komende jaren resultaten 
bereiken in veiligheidsproblema-
tiek die ondernemers raakt, zoals 
ondermijning, overvallen, winkel-
diefstal en cybercrime.

Titel Fairtrade Gemeente 
Aalsmeer verlengd!
Aalsmeer - Op 27 januari heeft de 
Werkgroep Fairtrade gemeente 
Aalsmeer het bericht ontvangen 
dat de titel Fairtrade Gemeen-

te voor de gemeente Aalsmeer 
is verlengd. De werkgroeple-
den hebben daarvoor de laatste 
tijd onderzoek gedaan bij de su-

Nieuwe Opel nog nooit zo bereikbaar
Veel voordeel tijdens The Big 
Event bij Janssen van Kouwen
Amstelland - Een nieuwe Opel 
was nog nooit zo bereikbaar! 
Kenny en Lara zijn nu al enthou-
siast over de spectaculaire inruil-
sensatie bij Janssen Van Kouwen. 
Tijdens The Big Event kan ieder-
een profi teren van ongekend veel 
voordeel. Men krijgt bij aankoop 
van een nieuwe Opel een tank-
pas met 500 euro gratis brand-
stof, 250 euro aan gratis Opel ac-
cessoires én 2.000 euro éxtra in-
ruilwaarde voor zijn/haar huidige 
auto! Iedereen kan tot en met 16 
februari profi teren bij Opel dea-
ler Janssen Van Kouwen van deze 
fantastische aanbiedingen. 
“The Big Event vindt in februari 
al voor de twaalfde keer plaats in 
Nederland”, zegt Kenny Regelink 
van Janssen Van Kouwen. “Ook 
wij doen mee aan deze ongeken-
de voordeelshow. Onze klanten 
weten inmiddels dat ze enorm 
kunnen profi teren.” Via www.jans-
senvankouwen.nl/tbe kunnen 
klanten een inruilwaardecheque 
aanvragen. Die kunnen ze tijdens 

de actieperiode tot en met 16 fe-
bruari verzilveren als zij hun auto 
bij Janssen Van Kouwen inruilen 
voor een nieuwe Opel. “In onze 
vestiging in Amsterdam Zuidoost 
kan dit ook nog op koopzondag 
17 februari. Vrijwel alle modellen 
van Opel doen mee, ook de be-
drijfsauto’s.”

Extra inruilwaarde
“Ook dit jaar maakt iedereen tot 
en met 14 februari kans op de 
Verdubbelaar! Meedoen is een-
voudig. Bij het aanvragen van de 
inruilwaardecheque kan men ook 
aangeven kans te willen maken 
op de Verdubbelaar. Wie weet 
wordt de extra inruilwaarde dan 
verdubbeld naar 4.000”, vertelt 
Lara Pieroelie. 
Tijdens The Big Event ontvangt 
iedere koper een gratis tankpas 
ter waarde van 500 euro En met 
250 euro aan gratis accessoires 
kan elke koper zijn/haar nieuwe 
Opel zeer voordelig personalise-
ren.

permarkten, meerdere verkoop-
adressen, bedrijven, restaurants 
en organisaties in de gemeente 
Aalsmeer. Het is een vereiste dit 
te doen om de titel, die in 2017 
aan de inwoners van de gemeen-
te Aalsmeer is toegekend, te kun-
nen verlengen. Het juryrapport 
vermeldt alleen maar positieve 
reacties op alle gestelde criteria.
In het jaarplan voor 2019 heeft 
de werkgroep alle aanbevelingen 
opgenomen die de jury doet. De 
verlenging duurt tot eind 2020. 
Daarna volgt opnieuw een in-
ventarisatie. De leden van Fair-
trade Gemeente werkgroep zijn 
iedereen dankbaar die meege-
werkt heeft om de verlenging tot 
een succes te maken. Gebruikt 
u/jij nog geen Fairtrade produc-
ten? Overweeg het eens. Van het 
geld dat de producenten en boe-
ren ontvangen kunnen ze hun 
productie verbeteren en hun le-
ven opbouwen. Iedereen wil toch 
graag eerlijke koffi  e en thee drin-
ken. Meer informatie is te vinden 
op de website www.fairtradege-
meenten.nl of is op te vragen bij 

contactpersoon Betty Kooij via e-
mail: jbkooij@kabelfoon.nl of per 
telefoon: 0297-321509.





12 7 februari 2019

Daar reed ik dan op de A44, 
toen mijn auto een signaal gaf. 
Een luide piep was te horen en 
op het dashboard verscheen 
een lichtje. De druk in een van 
de banden nam af. Dit zou moe-
ten duiden op een lekke band, 
dat had ik vaker meegemaakt 
en dat bleek destijds loos alarm. 

Bij de eerste bocht bij de afslag 
naar Hoofddorp – ik was op weg 
naar mijn werk ¬– voelde ik dat 
het mis was. Geen loos alarm. 
Dit keer had ik wel degelijk een 
lekke band. En dan ook nog op 
zo’n drukke doorgaande weg. 
Ik belde met de garage en hulp 
was onderweg. In de verte zag 
ik zwaailichten opdoemen en 
even later stond er een heuse 
autoambulance voor mijn neus.

“Zo meneer? Een lekke band?” 
Ja, dat klopte dus. De auto 
werd voorbereid en ging via de 
verlaagde laadklep achter op de 
truck.  “Wat doe je voor werk?” 

dat ik een aantal uitvaartbedrij-
ven in de regio had en dat ik 

onderweg was naar het hoofd-
kantoor. “Jij kunt beter mij op-
halen, dan ik jou”, zei ik lachend 
toen ik de auto instapte. 

Toen de jongeman ook plaats-
nam zei hij: “Nou, jullie hebben 
vorig jaar mijn vader opge-
haald. Hij was aan een hartaan-
val overleden.” Ik schrok ervan. 
“Jee sorry, dat realiseerde ik 
mij niet toen ik die opmerking 
maakte!” “Geen zorgen hoor,” 
zei de bestuurder, “ik kan er nu 
goed over praten. 
Mijn vader werkte in ditzelfde 
bedrijf. We spraken nooit over 
de dood, maar wel over jullie 
overbrengauto’s. We vonden 
de kleur en uitvoering zo mooi. 
Veel beter dan wat je weleens 
vaker ziet. Ik realiseerde mij 
toen alleen niet dat mijn vader 
zelf in zo’n auto terecht zou ko-
men. Op de dag van de uitvaart 
werd de kist vervoerd met een 

autoambulance. Ik mis mijn va-
der nog iedere dag.”

We reden naar de garage en er 
viel een stilte in de cabine. 

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg van 
9.00 - 10.00 uur een inloop-
spreekuur. Loop gerust binnen 
voor informatie over wat er 
komt kijken bij een uitvaart. 

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Met de autoambulance

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

In de verte zag 
ik zwaailichten
opdoemen...

Overzicht subsidieaanvragen bij OSA
31.450 euro subsidie voor 
ontwikkelingsprojecten
Aalsmeer - Zoals wellicht be-
kend kan bij de stichting Ontwik-
kelings-Samenwerking Aalsmeer 
(OSA) subsidie aangevraagd wor-
den voor ontwikkelingsprojec-
ten. Jaarlijks ontvangt de OSA 
hiervoor 1 euro per inwoner van 
de gemeente. Om voor subsidie 
in aanmerking te komen zijn de 
voorwaarden onder andere dat 
u zelf geld inzamelt en er publici-
teit aan geeft over het project en 
wat u zoals doet voor het project. 
Het ingezamelde bedrag kan dan 
verdubbeld worden tot een maxi-
mum van 2.500 euro. Het bedrag 
wat OSA mocht ontvangen voor 
2018 was 31.386 euro. Daarnaast 
ontvangt OSA de laatste jaren 
nog 1/4 deel van de opbrengst 
uit de Sympany kledingcontai-
ners. Dat was in 2018 een bedrag 
van 11.002,82 euro.

Negentien aanvragen
In 2018 zijn er negentien aanvra-
gen voor subsidie bij OSA in be-
handeling geweest. Eén aanvraag 
was doorgeschoven van 2017 
naar 2018. Helaas heeft de stich-
ting ook één aanvraag moeten af-
wijzen, deze voldeed niet geheel 
aan de voorwaarden. Drie aanvra-
gen zijn naar 2019 gegaan, deze 
zijn nog niet afgehandeld. 
De 15 aanvragen die subsidie 
mochten ontvangen zijn:
- Stichting Heart4Children (bouw 

school) Oeganda): 2.500 euro.
- Jongerengroep uit diverse 

kerken (vluchtelingen 
Jordanië): 500 euro.

- Doopsgezinde Gemeente 
(Oeganda): 2.500 euro.

- Diaconie Hervormde Gemeente 
Aalsmeer (Filippijnen): 
450 euro.

- Stichting Nepal Benefiet 
(waterputten in Nepal): 
2.500 euro.

- Stichting Heart4Children 
(dakpannen school Oeganda): 
2.500 euro.

- Stichting Foundation Mission 
House (Nigeria): 2.500 euro.

- Stichting Heart4Children 
(schoolboeken Oeganda): 

 500 euro.
- Stichting Malawecare (Malawi): 

2.500 euro.
- Stichting GA (Wit Rusland): 

2.500 euro.
- Stichting Kinderhulp Afrika 

(Oeganda): 2.500 euro.
- Stichting Help Paulien Helpen 

(kindertehuis Mexico): 
 2.500 euro.
- Doopsgezinde Gemeente 

(Nepal): 2.500 euro.
- ZWO Commissie Open Hof Kerk 

(Kenia): 2.500 euro.
- Doopsgezinde Gemeente 

(Tanzania): 2.500 euro. 

Syrië, Irak, Nepal en Afrika
De aanvragen voor deze projec-
ten bestonden uit: Bouw middel-
bare school, hulp aan vluchtelin-
gen uit Syrië en Irak, schooluni-
formen en schoolboeken, nood-
hulp aan kindertehuis, 11 water-
tanks in dorpje, dakpannen voor 
bouw middelbare school, inrich-
ting ziekenhuis, schoolboeken, 
opknappen verloskamer in zie-
kenhuis, vervolg bouw opvang-
huis voor (ex)-verslaafden, ver-
nieuwen keuken in school, ver-
vangen waterreservoir en wind-
molen, schoolkleding en ma-
terialen, generator en toiletge-
bouw, meubels en afrastering 
terrein voor school voor doven 
en schoolmaterialen voor school 
voor beroepsonderwijs. Totaal is 
voor een bedrag van 31.450 euro 
subsidie gegeven voor ontwikke-
lingsprojecten. Misschien bent u 
ook bezig met een project in een 
ontwikkelingsland. Laat het dan 
weten aan OSA. Meer informatie 
over de stichting via www.osa-
aalsmeer.nl, via e-mail: info@osa-
aalsmeer.nl of bel naar de secre-
taris Betty Kooij telefoon: 0297-
321509.

Vogelbeurs in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zon-
dag 10 februari weer een vogel-
beurs. Deze vindt plaats in het 
gebouw van voetbalvereniging 
SCW aan het Konnetlaantje in Rij-

Revival voor KCA klassieke concerten
Bob & Gon zetten klassiek 
weer op de kaart
Aalsmeer - Zondag 3 februari be-
wezen Bob & Gon dat zij in staat 
zijn om de KCA klassieke con-
certen nieuw leven in te blazen. 
Een volle zaal met een enthousi-
ast publiek dat luisterde naar de 
dames De Leeuw & Kuijper (qua-
tre- mains) voor de pauze en naar 
het Trio Divertimento (romanti-
sche salon muziek) na de pauze. 
De middag begon met een ap-
plaus voor Bob & Gon. Een ver-
diend applaus, omdat zij geloof-
de in het concept dat er naast en-
tertainment ook plaats moest zijn 
voor klassieke muziek. De hulp 
die zij daarbij kregen van Katelij-
ne en Bas van Otterlo resulteert 
in een sterk seizoenprogramma.  
“Wat een heerlijke zaal. Voor ons 
is de sfeer zo belangrijk, het was 
muisstil. Daarom hebben wij fijn 
kunnen spelen.” Dames De Leeuw 
& Kuijper begonnen met een stuk 
van Franz Schubert Fantasie in F: 
één van de eerste belangrijkste 
stukken dat ooit is geschreven 
voor vierhandig pianospel. Ook 

George Bizet schreef een stuk dat 
voor vier handen werd geschre-
ven: Kinderspelen is een vrolijk 
stuk waar je als luisteraar heer-
lijk op los kunt fantaseren. Het 
gekibbel van het vadertje moe-
dertje spelen, het schomme-
len, de priktol, de tinnen soldaat-
jes en het blindemannetje wer-
den beeldend uitgevoerd. Heer-
lijk jazzy klonken de drie prelu-
des van de componist Gershwin.  
In de pauze gingen de rode gor-
dijnen dicht en vond op toneel 
de wisseling van de musici plaats. 
Een mooie gelegenheid om de 
aanwezigen te vragen hoe door 
hen deze klassieke middag werd 
ervaren. Er klonk geen onverto-
gen woord. Ook bij degenen die 
niet echt bekend zijn met klassie-
ke muziek. “Ik vind deze mix een 
goede insteek en een leuke aan-
vulling.” Toen de rode gordijnen 
weer open gingen had Bob op de 
vleugel van heerlijk ruikende ro-
zen een romantisch arrangement 
gemaakt dat leek op een schil-

derij uit de negentiende eeuw.  
Na de pauze speelde Trio Diver-
timento salonmuziek zoals deze 
begin twintigste eeuw werd ge-
speeld in theehuizen en café’s. 
Na de Tweede Wereldoorlog was 
er nauwelijks meer belangstelling 
voor deze muziek. Door een ge-
lukkige vondst brengt Trio Diver-
timento daar nu verandering in. 
Het succes dat zij heeft, geeft aan 
dat het tij voor deze muziek ten 
goede is gekeerd. Dromen blijken 
een internationaal geliefd thema. 
Vele componisten schreven er 
prachtige noten bij en wanneer 
het dan ook nog eens met passie 
wordt gespeeld dan is het resul-
taat een enthousiast publiek. Wat 
de gelukkige vondst betreft: Het 
begon allemaal met een op een 
veiling gekocht ladekastje, waar-
van de lades op slot zaten en de 
sleutel onvindbaar. Een sleutel-
maker zorgde er voor dat er een 
schat aan salonmuziek werd ont-
dekt. Voor Trio Divertimento leek 
het haast een te mooie droom. De 
dames maakten zich de muziek 
eigen en een droom werd waar-
heid. Zij reizen nu door het land 
om hun publiek in vervoering te 
brengen. Zo ook in Aalsmeer in 
de bovenzaal van De Oude Vei-
ling. 
Janna van Zon 

Foto: www.kicksfotos.nl

Lokale omroep nu ook op televisie!
Carnaval, een dierenarts en 
politiek op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Carnaval valt bin-
nen de christelijke traditie op de 
zondag, maandag en dinsdag di-
rect voorafgaand aan de vasten-
tijd van 40 dagen. Het is bij uit-
stek het feest van zotheid, spot 
en uitbundigheid. In Kudelstaart 
wordt het jaarlijks uitbundig ge-
vierd met een heuse optocht, 
dit jaar op 3 maart. Ook op Ra-
dio Aalsmeer wordt dit jaar car-
naval gevierd: donderdag in ‘Echt 
Esther’ en vrijdag zullen ‘Mark en 
Eric’ je voorbereiden op dit ‘feest 
der zotten’. 
Wist u trouwens al dat Radio 
Aalsmeer ook op de televisie is te-
rug te vinden? En wel via kanaal 
12 van Caiway, of kanaal 1389 van 
KPN/XS4ALL/Telfort.

Hit ‘Gieneke Loog!’
Ben jij er al een beetje klaar voor 
carnaval? Edwin wel, hij schreef 
zelfs zijn eigen hit: Gieneke Loog! 
Donderdag 7 februari zal presen-
tatrice Esther Sparnaaij in ‘Echt 
Esther’ uitgebreid met Edwin de 
Jong in gesprek gaan, maar ook 
heel veel carnavalsmuziek laten 
horen. Luister jij ook mee vanaf 
19.00 uur? 

Carnaval met ‘de Baffers’ 
Een dag later is het opnieuw car-
naval op Radio Aalsmeer. Dan 
bereiden Mark Simoons en Eric 
Spaargaren samen met Kees van 
de ‘Mark en Eric Show’ je voor op 
het carnaval. Het voetbalteam 
Aalsmeer 2, ook wel bekend on-
der de naam ‘de Baffers’, komt 
langs en uiteraard wordt er te-
ruggeblikt op de derby RKDES-
Aalsmeer van afgelopen zondag. 
Een feestelijke radio-uitzending 
dus aan het begon van je week-
end op vrijdagavond 8 februari 
tussen 19.00 tot 21.00 uur.

Kudelstaartse dierenarts
De 241e gast in de wekelijkse 
talkshow ‘Door de Mangel’ was 
Esther Karssing. Zij noemde zich-
zelf nieuwsgierig, betrokken en 
oplossingsgericht. De Aalsmeer-
se is in het dagelijks leven Per-
sonal Assistant van een mana-
ger van een grote onderneming. 
Daarnaast is Esther coördinator 
van Buurtgezinnen in Aalsmeer. 
Volgens het ketting-principe 
heeft ook Esther een nieuwe gast 
gevonden om komende maan-
dag 11 februari plaats te nemen 
achter de microfoon. Vanaf 19.00 
uur zal Stefanie Schuerman naar 
de studio komen. Zij is de nieuwe 
dierenarts in Kudelstaart en heeft 
haar praktijk direct naast de kerk. 
Als luisteraar een vraag? Mail de-
ze dan naar info@radioaalsmeer.
nl of bel tijdens de uitzending 
naar de studio.

‘RAP’ verhuist naar dinsdag
Op dinsdag 12 februari is Radio 
Aalsmeer Politiek (RAP) weer te-
rug, maar wel op een ander tijd-
stip en op een andere dag. Voort-
aan is het politieke programma 
van Radio Aalsmeer op dinsdag 
van 19.00 tot 20.00 uur te beluis-
teren. Erik Kreike en Sem van Hest 
hebben voor komende dinsdag 
de fractievoorzitters van de Raad 
uitgenodigd, of ze allemaal ko-
men is nog onbekend. Wel heeft 
Ronald Fransen van Groen Links 
zijn komst bevestigd. En uiteraard 
wordt getracht de nieuwe burge-
meester aan de telefoon te krij-
gen! Radio Aalsmeer is de lokale 
omroep van Aalsmeer en omge-
ving. De omroep is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM 
op de kabel, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via www.radio-
aalsmeer.nl. 

Gewoon leuk!
Aalsmeer - Een man wordt ge-
elektrocuteerd, een vrouw wordt 
gestenigd, een jongen wordt in 
elkaar geslagen en geschopt, po-
litie wordt mishandeld, honden 
worden levend gekookt.. Ik krijg 
dat allemaal recht in mijn gezicht 
via social media. En dat wíl ik niet! 
Ik ben begin van dit jaar gestopt 
met Facebook, dat is al stap één. 
Iedere dag spiek ik alleen even 
om te zien of er ‘belangrijke’ in-
formatie op staat, maar nee. Dat 
staat er in de regel niet. Voor-
al reclames, uitnodigingen van 
evenementen (waar ik toch niet 
naartoe ga), herinneringen van 
voorgaande jaren en wie er jarig 
is. Met één keer kijken per dag 
is het net genoeg om te weten 
wie ik moet feliciteren, maar ver-
der. Nee, het Facebookboek ben 
ik langzaam aan het sluiten. Twit-
ter daarentegen gebruik ik wat 
frequenter, maar dan vooral om 
nieuws te lezen. Het is het snelste 
medium in mijn ogen. 
Voor fotootjes gebruik ik Insta-
gram. Daar plaats ik af en toe ge-
zelligheid en selfies, maar om 
mijn leven enigszins te volgen 
verwijs ik je door naar www.tek-
stenkantoor.nl voor mijn columns 
en gedichten. De grootste re-
den is dat ik dus teveel ellende 
zie. Twitter is net zo erg of zelfs 
erger, maar daar scroll ik als een 

M iranda’s
omentenm gek doorheen of ik gebruik zoek-

termen voor nieuws waar ik echt 
iets over te weten wil komen. 
Maar ook de tijd die het opslurp-
te. Ik keek denk ongeveer twin-
tig keer per dag op Facebook. 
Had echt FOMO (Fair Of Missing 
Out). Ja mensen, ik was overdui-
delijk verslaafd. En je weet met 
verslavingen, daar kom je maar 
lastig vanaf. Het één-keer-per-
dag-spieken-beleid dat ik mezelf 
heb opgelegd geeft me precies 
de ruimte om af te kikken. En het 
geeft me nu al enorm veel rust. 
Dat kan ik je wel vertellen. Twin-
tig keer per dag op Facebook? 
‘Overdreven gedoe’ hoor ik som-
migen van jullie denken, ‘dan kijk 
je toch niet?’, maar ja, ik kan het 
net zo overdreven vinden als je 
twintig sigaretten per dag rookt. 
‘Dan steek je hem toch gewoon 
niet op?’ In februari leg ik mezelf 
nog een verbod op, namelijk al-
cohol. Ieder jaar in deze kortste 
maand raak ik geen druppel aan. 
Zelfs vis met witte wijnsaus doe ik 
in de ban. Alles of niets. 
Nu nog dat gewicht onder con-
trole krijgen en houden, maar hé, 
het leven moet wel leuk blijven. 
Niet zo geweldig als het allemaal 
lijkt op Facebook, maar gewoon 
leuk. Daar ga ik voor. Geweldig 
zal het namelijk niet worden door 
de verdeeldheid in Nederland. 
Van klimaatcrisis en idiote prijs-
stijgingen tot kinderpardonde-
batten, vluchtelingenstroom, ver-
loedering alom, haat en respect-
loosheid. Wat ik zei; laten we het 
gewoon wat leuker houden, hoe 
moeilijk dat ook blijkt. 

Miranda Gommans

Afsluiting met (gratis) concert
Play-In bij Concertina’s 
voor accordeonisten
Bovenkerk - Concertina’s Accor-
deonorkesten uit Amstelveen 
organiseren zaterdag 9 februa-
ri aanstaande voor de elfde keer 
een Play-In. Een groot aantal ac-
cordeonisten uit heel Nederland 
hebben zich hiervoor opgege-

ven. Zij studeren op één dag di-
verse muziekstukken in, die van 
tevoren aan hen zijn gestuurd. 
Dit accordeonspektakel vindt 
plaats in het Noorddamcentrum 
in Bovenkerk. De Play-In staat on-
der muzikale leiding van Concer-

senhout. Belangstellenden zijn 
welkom tussen 9.30 en 13.00 uur. 
Voor 1 euro kunt u naar binnen, 
kinderen onder de tien met be-
geleiding mogen gratis. De Rij-
senvogel heeft weer betrouwba-
re handelaren uitgenodigd met 
een grote variatie aan tropische 
vogels en diverse soorten grote 
en kleine parkieten. Ook bieden 
leden van de vereniging vogels 
te koop aan. Ook niet leden mo-
gen hun vogels te koop aanbie-
den op deze beurs. Ondervindt u 
problemen met kweken van vo-
gels of wilt u ook beginnen met 
deze hobby? Dan kunt u altijd te-
recht bij de leden van de vereni-
ging. Op de beurs kunt u boven-
dien terecht voor diverse soorten 
vogelvoer en vogelaccessoires. 

tina’s dirigent Elly Meekel. De dag 
begint om 10.00 uur met de eer-
ste repetitie. Het mega-orkest 
sluit de muziekdag om 16.15 uur 
af met een gratis concert, waar-
bij belangstellenden van harte 
welkom zijn om de ingestudeer-
de muziek te komen beluisteren.
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Laptop weg na 
auto-inbraak

Aalsmeer - Op woensdag 30 
januari is tussen zeven uur en 
kwart over elf in de avond inge-
broken in een op het Surfeiland 
aan de Kudelstaartseweg ge-
parkeerde auto. De achterbak 
van de BMW is open gebroken. 
Waarschijnlijk is door de kracht 
die hierbij gebruikt is, de ach-
terruit kapot gesprongen. De 
dieven zijn er vandoor gegaan 
met een mobiele telefoon van 
het merk Apple en een lap-
top. Ruim een maand geleden 
zijn ook enkele ‘zakenauto’s’ de 
dupe geworden van inbraken 
hier. De politie raadt aan voor-
al geen waardevolle spullen 
in wagens achter te laten. Ook 
niet in de kofferbak!

2 Tassen Louis 
Vuitton gestolen
Kudelstaart - Op zaterdag 2 fe-
bruari is in de avond ingebro-
ken in een woning in de Galva-
nistraat. Aan de achterzijde van 
het huis hebben de dieven een 
raam open gebroken. De ge-
hele woning is doorzocht. De 
inbraak heeft tusssen acht en 
half twaalf ‘s avonds plaats ge-
vonden. Op maandag 4 febru-
ari is nog een woninginbraak 
gepleegd in Kudelstaart. Dit 
maal hebben hebben dieven 
een huis bezocht in de Gravin 
Aleidstraat. Om binnen te ko-
men is de achterdeur gefor-
ceerd. Vermist worden onder 
andere twee tassen van het be-
kende merk Louis Vuitton.

Twee inbraken, 
zelfde dader?

Aalsmeer - In de nacht van 
dinsdag 29 op woensdag 30 ja-
nuari is geprobeerd in te bre-
ken in een drogisterij in de 
Beethovenlaan. Even over drie 
uur kreeg de politie een mel-
ding dat gezien was dat ie-
mand aan de deur bij de winkel 
aan het rommelen was. Agen-
ten zijn direct poolshoogte 
gaan nemen, maar de dief was 
er al vandoor. Wel was duidelijk 
zichtbaar dat er geprobeerd is 
het pand te betreden. Een van 
de ruiten van de voordeur was 
uit de sponning gesneden. Er 
is niets ontvreemd. De poli-
tie heeft niet een heel duide-
lijk signalement van de inbre-
ker. Het betreft een man en hij 
droeg oranje handschoenen. 
Een kleine twee weken gele-
den is op een nagenoeg gelijke 
wijze ingebroken in een winkel 
in de Zijdstraat. Ook hier was 
een ruit uit de voordeur ge-
haald. Mogelijk betreft het de-
zelfde dader. De politie heeft 
de zaken in onderzoek. Wie 
meer informatie heeft, wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844 of 
anoniem via 0800-7000.

Abri twee keer 
bekogeld

Aalsmeer - Vorige week is de 
abri in de Hortensialaan twee 
keer de dupe geworden van 
vandalisme. Op dinsdagavond 
29 januari werd gezien dat 
twee jongens een grote steen 
tegen een van de ruiten gooi-
den, die hierdoor in stukken 
stortte. De twee jongens zijn 
volgens de getuige 15 of 16 
jaar. Ze gingen er fietsend van-
door. Er is nog een zoektocht 
opgezet, maar de twee zijn niet 
meer aangetroffen. Op woens-
dagavond 30 januari moest 
een andere ruit van de abri het 
ontgelden. Ook dit keer werd 
de ruit met een steen bekogeld 
en ging stuk. De verdachte ren-
de vervolgens weg richting de 
Gloxiniastraat. Hier sprong hij 
op een fiets en ging er vandoor. 
De dader droeg een blauw/
grijs trainingspak en een blau-
we jas. De buurtapp is inge-
schakeld om uit te kijken naar 
de vernieler, maar zonder re-
sultaat.

Eerste hulp voor 
automobilist

Aalsmeer -  Op woensdag 30 
januari kregen de hulpdien-
sten een melding van een mo-
gelijk onwel persoon op de Bur-
gemeester Brouwerweg. De be-
stuurder had zijn auto aan de 
kant gezet en alarm geslagen. 
De politie en de ambulance-
dienst zijn ter plaatse gegaan. 
Gedacht werd aan een hartaan-
val. De 34-jarige man uit Nieuw-
Vennep hoefde echter niet naar 
het ziekenhuis. Hij kon ter plaat-
se behandeld worden.

84 Kilometer op 
Zwarteweg

Aalsmeer - Op dinsdag 5 fe-
bruari heeft het verkeershand-
havingsteam van de politie 
een snelheidscontrole gehou-
den op de Zwarteweg. Onge-
veer 95 procent van de pas-
serende automobilisten hiel-
den zich aan de hier gelden-
de maximum snelheid van 50 
kilometer per uur. Toch zijn 56 
overtredingen vastgesteld. De-
ze bestuurders kunnen een be-
keuring thuis verwachten. De 
hoogst gemeten snelheid was 
84 kilometer. Het team is voor-
nemens hier vaker te gaan con-
troleren.

Bestelbus ‘duikt’ sloot in
Kudelstaart - Op maandag 4 fe-
bruari even voor half negen in de 
ochtend zijn de hulpdiensten ge-
alarmeerd voor een auto te wa-
ter aan de Bilderdammerweg. 
Omstanders hadden de bestel-
wagen met de neus in het wa-
ter zien staan en hebben de po-
litie, brandweer en ambulance-
dienst gewaarschuwd. De poli-

tie was snel ter plaatse, maar trof 
geen bestuurder aan. Volgens ge-
tuigen was de eigenaar van de 
bestelbus vergeten de handrem 
aan te trekken. De ambulance-
dienst is retour kazerne gegaan. 
De brandweer was nog net niet 
uitgerukt. Een takeldienst heeft 
de bus uit de sloot getrokken.
Foto: Stefan de Groot

Wie heeft meer informatie?
Vermist: 25-Jarige Frederik 
Pallesen uit Aalsmeer
Aalsmeer - De politie is op zoek 
naar de 25-jarige Frederik Palle-
sen, woonachtig in Aalsmeer. Op 
21 januari is aangifte gedaan van 
zijn vermissing. Frederik is op 14 
januari voor het laatst door zijn 
familieleden gezien in zijn wo-
ning in de Hormeer. Hij heeft bij 
zijn vertrek geen bankpas of kle-
ding meegenomen en zijn tele-
foon staat uit.
Frederik is een blanke man met 
een normaal postuur, ongeveer 
1.75 tot 1.80 meter lang en blond 
kort haar (ten tijde van zijn ver-
missing). Hij droeg op de laat-
ste dag dat hij gezien is een drie 
kwart lange parkajas, lichtgroen 
van kleur en met een beige bont-
kraag, en mogelijk een jogging-
broek met sneakers (kleur on-
bekend). Frederik heeft meerde-
re tatoeages op zijn linkerarm. 
Op zijn onderarm staat een teke-
ning van twee opgevouwen han-
den en op zijn bovenarm staat 

een tekening van een vrouw. Al 
eerder is door familieleden een 
oproep gedaan om uit te kij-
ken naar Frederik, maar tot nu 
toe zonder resultaat. De politie 
heeft de vermissing in onderzoek 
en hoopt op informatie van der-
den. Weet u/jij meer over (de ver-
blijfplaats van) Frederik Pallesen? 
Neem dan contact op met de po-
litie via 0800-6070 (zaaknummer: 
2019014735).

Burgemeester Nobel: “We moeten het echt samen doen”

Veiligheidsbeleid: Prioriteiten 
voor een veilig Aalsmeer
Aalsmeer - Aalsmeer is een re-
latief veilige gemeente. Zo is het 
aantal misdrijven de laatste ja-
ren gedaald. Dat betekent niet 
dat veiligheid vanzelfsprekend is. 
Veiligheid vereist continue alert-
heid van de gemeente, politie, 
brandweer, woningcorporaties, 
inwoners en ondernemers. Ro-
de draad in het veiligheidsbeleid 
(IVP) 2019-2022 van de gemeen-
te is beperking van de risico’s. Dat 
doet de gemeente door meer met 
elkaar samen te werken, te inves-
teren in bewustwording en pre-
ventie en flexibel te reageren op 
actuele ontwikkelingen. De raad 

behandelt het veiligheidsbeleid 
naar verwachting op 14 maart in 
de commissie en op 28 maart in 
de raad.  

Verkeersveiligheid
Afgelopen najaar heeft de ge-
meente haar veiligheidspartners, 
inwoners en ondernemers be-
trokken bij de ontwikkeling van 
het nieuwe beleid. Verkeersveilig-
heid, zoals te hard rijden en toene-
mende verkeersdrukte, bleek voor 
inwoners het grootste punt van 
zorg. De gemeente heeft de op-
brengst van de participatie mee-
genomen in het IVP en de actie-

plannen. Verkeersveiligheid is een 
aandachtpunt in meerdere porte-
feuilles. 

Speerpunten
Het nieuwe beleid is voor een 
groot deel een voortzetting van 
het bestaande beleid. De basis 
moet op orde zijn. De gemeente 
onderscheidt prioriteiten en aan-
dachtsvelden op de volgende the-
ma’s: veilig wonen en leven (over-
last, inbraken, verkeersveiligheid 
en veiligheid op het water), veilig 
opgroeien (jeugdoverlast, veilig-
heid in en om scholen), veilig on-
dernemen (veilige bedrijventer-

reinen, winkel- en uitgaansgebie-
den), voorbereid zijn op noodsi-
tuaties (crisissituaties, rampen-
bestrijding, brand) en altijd inte-
ger (georganiseerde criminaliteit, 
cybercrime, ondermijning). Het 
nieuwe beleid wordt nader uitge-
werkt in actieplannen.
 
Ontwikkelingen
Naast speerpunten wil de ge-
meente kunnen inzetten op nieu-
we ontwikkelingen. Zo hebben 
de aantrekkende economie, wo-
ningbouw en de werkzaamheden 
om Aalsmeer bereikbaar te hou-
den effect op de verkeerssituatie 
en de verkeersveiligheid. Daarbij 
moet rekening gehouden worden 
met het feit dat de politie door be-
perkte capaciteit ook keuzes moet 
maken. En er is een verschuiving 
waarneembaar van zichtbare naar 
minder zichtbare criminaliteit, zo-
als ondermijning en cybercrime. 

Belangrijk
Burgemeester Jeroen Nobel, por-
tefeuillehouder Openbare en Vei-
ligheid: “Veiligheid is altijd be-
langrijk in Aalsmeer. De gemeente 
kan echter niet alles tegelijk doen 
en moet prioriteiten stellen. Tege-
lijkertijd willen we de flexibiliteit 
hebben om actuele problemen 
aan te pakken. Informatie delen 
en nog meer samenwerken zijn 
voorwaarden voor een succesvol-
le aanpak. Samen is samen met 
onze veiligheidspartners, onder-
nemers en bewoners. Bewoners 
kunnen actief aan hun eigen vei-
ligheid bijdragen, onder meer in 
buurtpreventieteams, via Burger-
net en buurtapps maar ook door 
hun verantwoordelijkheid te ne-
men in bijvoorbeeld het verkeer 
en op het water. We moeten het 
echt samen doen.”

Aanscherping regels voor minder gebruik Aalsmeerbaan

Pas op de plaats met 
ontwikkeling Schiphol
Aalsmeer - Er is in de omgeving 
van Schiphol op dit moment geen 
draagvlak voor een verdere ont-
wikkeling van Schiphol. De omge-
ving wil eerst een aantal verbete-
ringen doorgevoerd zien. Zo snel 
mogelijk willen zij het nieuwe nor-
men- en handhavingsstelsel in de 
regelgeving verankerd zien. Het 
aantal vliegtuigbewegingen in de 
nacht moet worden teruggebracht 
van 32.000 naar 29.000. Daarnaast 
willen zij aanscherping van de re-
gels waardoor de luchtvaartsector 
minder vaak de Aalsmeerbaan en 
de Zwanenburgbaan kunnen in-
zetten. Dat geeft de voorzitter van 
de Omgevingsraad Schiphol, Hans 
Alders, aan in zijn verslag van de 
resultaten van het overleg in de 
Omgevingsraad.

Beperkte ontwikkeling
Het verslag wordt uitgebracht 
na een uitvoerige maatschappe-
lijke consultatie en na maanden-
lange besprekingen tussen de 
luchtvaartsector, overheden, om-
wonenden, milieubeweging en 
VNO-NCW. De voorzitter van het 
overleg heeft de afgelopen we-
ken nog een ultiem voorstel aan 
de partijen voorgelegd. Daarin is 
een beperkte ontwikkeling voor 
de komende 5 jaar van de hui-
dige 500.000 vliegtuigbewegin-
gen tot maximaal 510.000 vlieg-
tuigbewegingen opgenomen. 
Die ontwikkeling wordt gekop-
peld aan een start van de lucht-
haven Lelystad met 10.000 vlieg-
tuigbewegingen in diezelfde pe-
riode. Voor de periode daarna is 

het dan aan de Rijksoverheid om 
met voorstellen te komen in de 
luchtvaartnota. Hans Alders wijst 
er op dat de door hem voorge-
stelde ontwikkeling tot en met 
2023 van 510.000 op Schiphol 
en 10.000 op Lelystad – naast de 
inmiddels gerealiseerde 25.000 
extra op Eindhoven – optelt tot 
545.000 vliegtuigbewegingen. 
Dat aantal maakt het mogelijk de 
kernfunctie van Schiphol, het ver-
zorgen van directe intercontinen-
tale verbindingen, beheerst uit 
te breiden. Het blijft ruimschoots 
binnen de oorspronkelijke afspra-
ken in 2008 van in totaal 580.000 
vliegtuigbewegingen.

Banen in zee
Het voorstel van Hans Alders voor 
de komende vijf jaar zou het mo-
gelijk moeten maken om de be-
nodigde tijd te nemen om tot een 
noodzakelijke en zorgvuldige af-
weging te komen over de mid-
del- en lange termijn-ontwikke-
ling van de internationale verbin-
ding van Nederland met de rest 

van de wereld. Stappen als sub-
stitutie door middel van treinver-
bindingen en banen in zee vra-
gen immers om tijd, zeker als het 
om meer gaat dan onderzoek.

Versterking leefbaarheid
Hans Alders geeft in zijn voorstel 
verder aan dat het hem verstan-
dig lijkt om de resultaten van de 
maatschappelijke consultatie om 
te zetten in aanvullende afspra-
ken ter versterking van de leef-
baarheid. Als voorbeelden wor-
den genoemd de opzet van een 
meetnetwerk waarmee ook de 
input in geluidsberekeningen 
kan worden gecheckt, de inrich-
ting van een ombudsfunctie, het 
hoger aanvliegen op grotere af-
stand van de luchthaven en het 
treffen van opkoop- en isolatie-
maatregelen. Uit het verslag van 
de voorzitter aan de Minister 
wordt duidelijk dat de luchtvaart-
partijen en de omgeving ook dit 
ultieme voorstel niet steunen. 
Bij de omgevingspartijen is geen 
steun voor een ontwikkeling van 
de luchthaven voorbij de 500.000 
vliegtuig-bewegingen. De lucht-
vaartsector dringt aan op meer 
ontwikkelruimte voor de komen-
de jaren dan in het voorstel van 
de voorzitter. Waar steun voor 
dit voorstel bij alle partijen ont-
breekt, meent de voorzitter dat 
een legitimatie ontbreekt om als 
voorzitter een advies uit te bren-
gen.

“Een bijzondere en grote uitdaging”
Marcel Groen programma- 
manager van Greenport
Aalsmeer - Marcel Groen (50) is 
aangesteld als de nieuwe pro-
grammamanager van Greenport 
Aalsmeer. Hij volgt Sander van 
Voorn op, die aan de slag is ge-
gaan voor de gemeente Almere.
Groen is een ervaren proces- en 
projectmanager, één van de op-
richters en partner van Green 
Team Consultancy+. Hij studeer-
de aan de Agricultural University 
in Wageningen en deed zijn erva-
ring op in leidinggevende func-
ties in de internationale sierteelt-
sector, zowel in teelt- en produc-
tie-omgevingen als in de com-
mercie. 
“Ik zie ernaar uit om samen met 
ondernemers, overheden en on-

derwijs door te bouwen op de 
fundamenten die de afgelopen 
jaren zijn gelegd in Greenport 
Aalsmeer. Een bijzondere en gro-
te uitdaging”, aldus Marcel Groen. 
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Vervolgstappen als zicht is op financiering overheid instanties 

Drechtdoorsteek is haalbaar, 
maar kost veel geld
Aalsmeer - In december 2018 is 
de marktverkenning afgerond 
van het project Drechtdoorsteek 
en zijn de koppelkansen in beeld 
gebracht. De resultaten zijn on-
langs gedeeld in een breed be-
stuurlijk overleg met de betrok-
ken provincies, waterschappen, 
kerngemeenten en de betrok-
ken gemeenten Aalsmeer, Nieuw-
koop, Uithoorn en Kaag en Braas-
sem. Geconcludeerd kan worden 
dat een Drechtdoorsteek met ge-
biedsontwikkeling in de Zuider-
legmeerpolder en aan de zuid-
westelijke oever van de Westein-
derplassen haalbaar is en dat hier-
voor interesse is vanuit de markt. 
Een vaarverbinding tussen de ri-
vier de Drecht en de Westeinder-
plassen is een ontbrekende scha-
kel voor de waterrecreatie in het 
Hollandse Plassengebied. Met de 
Drecht-doorsteek wordt het aan-
tal vaarroutes uitgebreid en be-
staande routes worden korter en 
er zijn meer alternatieven. 
Daarnaast heeft het gebied po-
tentie om een koppeling te ma-
ken tussen activiteiten op het 
land en op het water. Het is een 
kans om water en land beter met 
elkaar te verbinden en om de in-
woners van het gebied nieuwe re-
creatiemogelijkheden te bieden.

Breed regionaal belang
Ook maakt de Drechtdoorsteek 
het landschap tussen de grote 
steden bereikbaarder en toegan-
kelijker. Voor toeristen wordt het 
een authentieke plek om de ge-
schiedenis van inpoldering, for-
ten en land- en tuinbouw te er-
varen. De nieuwe vaarverbinding 
leent zich voor natuurvriendelij-
ke oevers en ecologische verbin-
dingen, wat zorgt voor een sti-
mulans van de biodiversiteit en 
natuurontwikkeling. De Drecht-
doorsteek dient een breed regio-
naal belang. Het gaat om een ge-
biedsontwikkeling op de grens 
van twee provincies, twee water-
schappen en drie gemeenten. In 
het Hollandse Plassen Beraad is 
de doorsteek aangemerkt als ico-
nisch project. Ook in het Groene 
Hart overleg staat de Drechtdoor-
steek positief op de agenda.

Meerwaarde voor 
vaarnetwerk
Gekozen is voor doorsteek van 
de Drecht naar de Westeinder-
plassen langs de bestaande land-
schappelijke dijk tussen de Vrie-
sekoop polder in Kaag en Braas-
sem en de Zuiderlegmeer pol-
der in Aalsmeer en Uithoorn. Er 
is ruimte voor ontwikkeling aan 

heid van de Vriesekoopse polder 
behouden.

Investeringsbereidheid
De doorsteek in deze variant 
heeft een lengte van 2.850 me-
ter met drie (vaste) bruggen en is 
begroot op 18,5 miljoen euro en 
25 miljoen euro inclusief recre-
atief programma (ontwikkeling 
tot een nieuwe toeristische be-
stemming voor zowel passanten 
als inwoners uit de regio) aan de 
zuidwestelijk oevers van de West-
einderplassen. Een behoorlijk be-
drag is dus nodig en daarom gaat 
nu de investeringsbereidheid van 
de verschillende overheid instan-
ties (provincies, rijk en Europese 
Unie) gepeild worden. Wanneer 
er zicht is op een gerede kans op 
financiering van de Drechtdoor-
steek gaan er vervolgstappen ge-
zet worden.

Bestemmingsplan Schinkelpolder
Groen licht van fracties 
voor uitbreiding manege
Aalsmeer - In de vergadering van 
de commissie Ruimte en Econo-
mie werd kort gesproken over 
het bestemmingsplan 2e her-
ziening Schinkelpolder. Manege 
Wennekers aan de Mr. Jac. Takka-
de 21 heeft vanwege bedrijfseco-
nomische redenen behoefte aan 
uitbreiding van bebouwing bui-
ten het bestaande bouwkavel. De 
eigenaar wil stallen, paardenbak-
ken en andere bebouwing ten 
behoeve van de manege realise-
ren ten oosten van het huidige 
bedrijfscomplex. 
De betreffende gronden zijn ech-
ter aangewezen als toekomsti-
ge Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Om de bedrijfsuitbrei-
ding mogelijk te maken is naast 
de herziening van het bestem-
mingsplan Schinkelpolder te-
vens een besluit tot herbegren-
zing van de EHS van de provin-
cie nodig. Hier is inmiddels groen 
licht voor gegeven. Een stuk land 
ten westen van de manege heeft 
nu de bestemming ‘Ecologische 

Hoofdstructuur’ gekregen. De 
fracties konden zich vinden in 
de herziening. Er was nog wel 
een vraag over toezicht tijdens 
de werkzaamheden, mede om-
dat de uitbreiding grenst aan een 
natuurgebied. Volgens wethou-
der Robbert-Jan van Duijn had 
deze vraag niets te maken met 
het vaststellen van een bestem-
mingsplan, maar hij was wel be-
reid een antwoord te geven. Een 
geruststellend antwoord, want ja, 
er wordt toezicht gehouden tij-
dens en na de werkzaamheden. 
De nieuwbouw, totaal 9.750 vier-
kante meter, gaat bestaan uit 
meerdere kleine gebouwen, die 
gefaseerd gebouwd zullen gaan 
worden. 
De herziening van het bestem-
mingsplan komt opnieuw ter 
behandeling aan de orde in de 
raadsvergadering van donderdag 
14 februari. Voor de VVD mocht 
het dan een hamerstuk zijn, maar 
daar dachten de collega-fracties 
anders over. 

Gedeputeerde in gesprek met wethouders

Aalsmeer economische 
motor in AM-verband
Aalsmeer - Gedeputeerde Jaap 
Bond van de provincie Noord-
Holland bezocht afgelopen 
woensdag de regio Amstelland-
Meerlanden. 
Hij ging in gesprek met wethou-
ders economische zaken van 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem-
mermeer, de Ronde Venen, Die-
men, Ouder-Amstel en Uithoorn. 
Onderwerp: hoe de economische 
groei in deze regio te faciliteren. 
De economische groei in de re-
gio Amstelland-Meerlanden (AM) 
was vorig jaar 4,2%. Dit is 1 pro-
centpunt hoger dan de groei in 
Nederland en een half procent-
punt hoger dan die in de Metro-
poolregio Amsterdam (MRA). Tij-
dens het werkbezoek van gede-
puteerde Bond werd gesproken 
over de economische groei in re-
latie tot ruimtelijke mogelijkhe-
den en hoe gemeenten in regi-
onaal verband hier zo goed mo-

gelijk gezamenlijk mee om kun-
nen gaan. 

Behouden en versterken
Wethouder economische zaken 
Robert van Rijn van Aalsmeer: 
“Met ruim 2.500 bedrijven voor-
al in de sierteelt en logistieke sec-
tor, is Aalsmeer een economische 
motor in MRA- en AM-verband, 
ook op het gebied van werkgele-
genheid. Om dit te behouden en 
versterken moeten we niet alleen 
kijken naar nieuwe bedrijventer-
reinen, maar ook naar transfor-
matie van verouderde, niet le-
vensvatbare glastuingebieden.” 
De AM-regio heeft Jaap Bond uit-
genodigd om te laten zien hoe de 
regio samenwerkt, welke opga-
ven de regio heeft en welke ac-
ties nodig zijn. De gedeputeerde 
was zeer geïnteresseerd in de ge-
zamenlijke aanpak en hoe de re-
gio er economisch voor staat. 

Wethouders Economische Zaken Floor Gordon (Amstelveen), Robert van 
Rijn (Aalsmeer), Jeroen Klaasse (Diemen), Axel Boomgaars (Ouder-Am-
stel), Rein Kroon (Ronde Venen), Marja Ruigrok (Haarlemmermeer), Jan 
Hazen (Uithoorn) en gedeputeerde Jaap Bond van Provincie Noord-Hol-
land tijdens het werkbezoek op bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen.

Twee keer stemmen op 20 maart!
Verkiezingen Provinciale 
Staten en Waterschappen
Aalsmeer - Op woensdag 20 
maart kunt u weer stemmen. U 
mag deze keer zelfs twee keer 
stemmen: voor de Provincia-
le Staten van Noord-Holland én 
voor het waterschap. Bij Provin-
ciale Staten kiest u de volksver-
tegenwoordigers van de provin-
cie. Zij bepalen het beleid van 
de provincie en kiezen, niet on-
belangrijk, de leden voor de Eer-
ste Kamer. Bij het waterschap 
kiest u het waterschapsbestuur. 

Zij zorgen voor droge voeten en 
schoon water. In Aalsmeer zijn er 
twee waterschappen: het Water-
schap Amstel, Gooi en Vecht of 
het Hoogheemraadschap Rijn-
land. Laat uw stem niet verloren 
gaan! Om te kunnen stemmen 
heeft u een identiteitsbewijs no-
dig (Nederlands paspoort, iden-
titeitskaart, rijbewijs of Neder-
lands verblijfsdocument). Het 
identiteitsbewijs mag maximaal 
vijf jaar verlopen zijn op de dag 

Thema: ‘Find my way home’
Top 2000-dienst in de Spil
Kudelstaart - Zondag 10 februari 
om 19.00 uur organiseert de Pro-
testantse Gemeente Samen-op-
Weg Kudelstaart weer een ‘top 
2000’-kerkdienst in De Spil.
In een ‘top 2000 dienst’ worden-
niet de traditionele kerkliederen 
gezongen, maar wordt geluisterd 
naar pop- en rockmuziek uit de rij-
ke historie die begon met ‘de six-
ties’.  Er is een afwisselende play-
list samengesteld door een voor-
bereidingsgroep van een bont 
gezelschap muziekfanaten; Bob 
Dylan, Steve Winwood, Van Morri-
son, Wende Snijders, Stef Bos, U2, 
Lenny Kravitz en nog meer promi-
nente artiesten zullen te beluiste-
ren zijn. Meezingen mag natuur-

lijk ook, graag zelfs, want dat is 
men in de kerk gewend. Het the-
ma is ‘Find my way home’. Uit-
eindelijk draait het daar toch om 
in het leven: dat je ergens ‘thuis’ 
bent en uiteindelijk ook ‘thuis’ 
komt.  Dominee Hans van Dalen 
en de voorbereidingsgroep zullen 
het programma aan elkaar praten 
met gedichten, gebeden en lezin-
gen. Zo ontstaat een bijzondere 
kerkdienst die hopelijk veel men-
sen zal aanspreken. Iedereen is 
welkom. De toegang is gratis. Zo-
als in de kerk gebruikelijk, is een 
bijdrage voor de collecte vrijwil-
lig. Kerkelijk centrum De Spil is te 
vinden aan de Spilstraat, zijstraat 
van de Bilderdammerweg.

Pleidooi gedeputeerde Tekin:
Aantal nachtvluchten 
moet terug naar 29.000
Regio - Provinciale Staten namen 
op de Dag van de Kandidaatstel-
ling, de laatste dag waarop poli-
tieke partijen hun kandidatenlijs-
ten voor de Provinciale Statenver-
kiezingen van 20 maart in kunnen 
leveren, een breed gedragen Re-
genbooginitiatief aan. Ook spra-
ken zij over Schiphol, energie-
transitie en het wachtcomfort 
in busstations. Vrijdag 8 februa-
ri worden de definitieve kandida-
tenlijsten voor de Statenverkie-
zingen bekend gemaakt.
 
Schiphol 
Provinciale Staten spraken maan-
dag 4 februari over de ontwikke-
lingen bij Schiphol. Aanleiding 
waren berichten in de media over 
het mislukken van het overleg 
binnen de Omgevingsraad Schip-
hol (ORS). Op initiatief van de 
PvdA vroegen meerdere fracties 
aan Gedeputeerde Staten (GS) 
hoe zij deze ontwikkelingen be-
oordelen. GS gaven in hun reactie 
aan dat Schiphol zich ‘tijdens de 
wedstrijd’ niet aan de gemaakte 
afspraken houdt. Gedeputeerde 
Tekin hield een pleidooi voor wet-
telijke verankering van afspraken. 
Pas na die (rechts)zekerheid kun-
nen er nieuwe criteria komen om 
te bezien of groei in de toekomst 
nog mogelijk is. 
De bal ligt nu bij de minister. En 
er is een aantal thema’s (bijvoor-
beeld CO2, luchtruim, Lelystad) 
waar het Kabinet en de Tweede 
Kamer hun verantwoordelijkheid 
moeten nemen, aldus de gede-
puteerde. Het college blijft zich 

intussen als gesprekspartner in-
zetten voor hinderbeperking (zo-
wel geluid als CO2-uitstoot). Het 
aantal nachtvluchten moet terug 
van 32.000 naar 29.000 per jaar en 
misschien nog wel lager. De ge-
deputeerde pleit voor een verbod 
tijdens een deel van de nacht.

OLV Greenport
PS hebben besloten 11,3 miljoen 
euro beschikbaar te stellen voor 
het project Realisatie OLV Green-
port Aalsmeer. Dit is een onder-
deel van een programma dat de 
logistieke processen en de door-
stroming van het vrachtverkeer in 
het gebied rondom de bloemen-
veiling en Schiphol verbetert.

Wethouder ter kennismaking op bezoek

Wijkoverleg Hornmeer 
en duurzaamheid

Het braakliggende terrein bij het onlangs gesloopte buurthuis (voormali-
ge school) in de Roerdomplaan. 

Aalsmeer - Tijdens het goed be-
zochte Wijkoverleg in de Horn-
meer op 28 januari was er vol-
op aandacht voor duurzaam-
heid. Wethouder Wilma Alink was 
ter kennismaking op bezoek en 
heeft duurzaamheid in haar por-
tefeuille. Zij informeerde de aan-
wezigen over de uitdagingen van 
dit college om de energietransitie 
vorm te geven. De ambitie is om 
dit voor 2040 te realiseren. Het 
werd duidelijk dat de plannen 
hiervoor nog uitgewerkt moe-
ten worden. Naast duurzaamheid 
noemde zij ook het afvalbeleid. 
Afval wordt meer en meer ge-
zien als een grondstof en is waar-
devol voor hergebruik. Het schei-
den zal toenemen en bepaald 
moet worden of het restafval na 
scheiding van de waardevolle be-
standdelen wordt opgehaald of 
moet worden weggebracht. Ook 
zijn de laadpalen voor elektrische 
auto’s aan de orde geweest met 
het verzoek bij plaatsing de be-
woners hierover tijdig te informe-
ren. Klimaatbestendigheid van de 
wijk krijgt van de Gemeente ook 
de vereiste aandacht. Aanpassing 
van de riolering en waterberging 
zijn aandachtspunten.
Daarom is er ook aandacht voor 
het ‘groen’ in de wijk. Bomen zijn 
belangrijk voor de waterregule-
ring.

Duurzaamheidsfonds
Hierna was het woord aan Carina 
Dijkhuis die het Duurzaamheids-
fonds kwam toelichten. Hiervoor 
is door de Gemeente een bedrag 
van vierhonderd duizend euro 

beschikbaar gesteld dat bedoeld 
is om adviezen voor energiebe-
sparende maatregelen te bekos-
tigen. Ook is het mogelijk om 
goedkoop geld te lenen voor de 
uitvoering. Deze bijdrage door de 
gemeente moeten de werkzaam-
heden stimuleren om de eerder-
genoemde ambitie van de Ge-
meente Aalsmeer te realiseren. 
Een voorwaarde is wel dat de ini-
tiatieven gezamenlijk worden op-
gezet. Bijvoorbeeld door bewo-
nersgroepen, verenigingen, VvE’s, 
etc. Stuur voor meer informatie 
een mail naar c.dijkhuis@amstel-
veen.nl of kijk op www.aalsmeer.
nl/duurzaamheidsfonds.

‘Alles is taal’
De wijkverbinder Helma Kee-
som vroeg aandacht voor bijeen-
komst ‘Alles is Taal’ op 15 maart in 
De Oude Veiling. Taal is de sleutel 
voor alle communicatie en ook in 
Aalsmeer zijn er nog veel te veel 
personen met een taalachter-
stand. Hulp is cruciaal en vrijwil-
ligers worden gezocht om hulp 
te bieden. Voor hen die geïnte-
resseerd zijn is er, naast de voor-
lichting op 15 maart, ook infor-
matie te vinden bij het Taalpunt 
Aalsmeer in de bibliotheek.
Bij de rondvraag kwamen de par-
keer-problematiek van het Water-
front en de stand van de bouw-
plannen in de Roerdomplaan aan 
de orde. Hierover was geen nieu-
we informatie door de Gemeen-
te beschikbaar gesteld. Tijdens de 
volgende vergadering op 23 april 
zullen deze punten worden ge-
agendeerd.

de ‘koppen’ en aan de oostzij-
de van de doorsteek in de Zui-
derlegmeerpolder in combina-
tie met recreatie ontplooiingen 
aan de zuidwestelijke oever van 
de Westeinder. Deze variant le-
vert een grote meerwaarde voor 
het vaarnetwerk. De bereikbaar-
heid tussen de Plassen wordt ver-
beterd, er zijn meer routes en het 
rondje Amsterdam wordt met cir-
ca 1,5 tot 2 uur ingekort. Verder 
worden de brug in Bilderdam en 
het meest kwetsbare stuk van de 
Drecht ontlast en blijft de open-

van de stemming. Dat betekent 
dat deze minimaal geldig is tot 21 
maart 2014. Zonder stempassen 
en identiteitsbewijs kunt u niet 
stemmen. Bent u verhinderd op 
20 maart? Vraag dan iemand an-
ders om voor u te stemmen. Vul 
de achterkant van de stempas 
in voor het afgeven van een vol-
macht. In Aalsmeer zijn er  twee 
waterschappen. U kunt alleen ie-
mand voor de waterschapsver-
kiezingen machtigen die stemt 
voor hetzelfde waterschap. 
De stemlokalen zijn 20 maart ge-
opend van 7.30 tot 21.00 uur. Op 
uw stempas staat een stembu-
reau in uw buurt, maar u mag 
in elk stembureau in Aalsmeer 
stemmen. Kijk voor meer infor-
matie op:www.aalsmeer.nl/ver-
kiezingen. 
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Bijdrage scouting van ‘Schoonheid van Aalsmeer’

Nieuw speeltoestel voor 
Wiol & Willem Barendsz

overdag. In de activiteiten is het 
belangrijk om een afwisselend 
programma te kunnen aanbie-
den. Zo is het voor de leden heer-
lijk om na een spel of ingewikkel-
de opdracht van de leiding even 
lekker te rennen, te klimmen en 
om met elkaar lol te maken. Hier-
in is het speeltoestel een onmis-
bare schakel gebleken. 
Zowel de leden als de leiding wil-
den zo snel mogelijk weer een 
speeltoestel hebben en gingen 
op zoek naar een vervangend al-
ternatief. In deze periode werd 
het bestuur van de scouting ver-

Belangrijk voor taalontwikkeling
Elke dag (voor)lezen bij 
de Triade scholen
Aalsmeer - Van 23 januari tot en 
met 2 februari waren op basis-
school Triade de Nationale Voor-
leesdagen. Op woensdag 23 ja-
nuari mochten alle leerlingen in 
hun pyjama komen vanwege de 
opening. Zij werden toen voor-
gelezen door een vader, moeder, 
opa of oma. Ook alle andere da-
gen kwamen er speciale gasten 
voorlezen uit een verhalenbun-
del of prentenboek. 
De school staat tijdens de voor-
leesweken nog eens extra stil bij 
het belang van lezen en voorle-
zen, maar niet alleen tijdens deze 
week is er aandacht voor (voor)le-
zen. Dit is belangrijk om de taal-
ontwikkeling van kinderen te ver-
sterken en de taalomgeving te 
verrijken. Ook als kinderen nog 
niet kunnen praten, hebben zij 
profijt van voorlezen. Weten-
schappelijk onderzoek toont aan 
dat kinderen die worden voor-
gelezen een grotere woorden-
schat hebben. De omvang van de 

woordenschat heeft een grote in-
vloed op het leren lezen, spelling 
en het leren begrijpen van tek-
sten. 
Ook vrij lezen is van belang. Wie 
iedere dag een kwartier in een 
boek leest, kan wel 1.000 nieu-
we woorden per jaar leren! Daar-
om start Triade in groep 3 tot en 
met 8 elke dag met een kwartier 
stil lezen en is er binnenkort een 
ouderkamer waarbij ouders geïn-
formeerd worden over lezen. 

idsen sco ting i o op 
winterweekendkamp
Aalsmeer - Op 1, 2 en 3 februari 
zijn de gidsen (meisjes 11 tot 15 
jaar) van Scouting Tiflo op winter-
weekendkamp geweest. Het the-
ma was dit keer ‘wie is de mol’. 
In de avond van vrijdag 1 febru-
ari vertrokken de meiden vanaf 
de clublocatie aan de Stommeer-
weg naar Hilversum. Daar aan-
gekomen moesten eerst de bed-
den opgemaakt worden. Hierna 
gingen de meiden naar buiten 
en daar waren zestien envelop-
pen. Iedereen mocht er willekeu-
rig één pakken. Hierin stond ‘mol’ 
of ‘kandidaat’. Na het lezen ervan 
werden papiertjes op het kamp-
vuur gegooid. Het hele kamp-
weekend werden spelletjes ge-
daan waarmee molgeld te verdie-
nen was. De penningmeester was 
de beheerder van het molgeld 
geldkistje. Zaterdagavond kwa-
men de Gidsen erachter dat het 
molgeld was verdwenen. De gro-

te vraag was: wie is de Mol? Ook ’s 
nachts was er nog een dropping 
spel. De meiden werden wakker 
gemaakt en gedropt en na zo’n 
30 minuten lopen waren ze weer 
bij de blokhut terug. Het was een 
enorm spannend tochtje. Ook op 
zondag waren er weer veel spel-
letjes te doen. Pas toen de mei-
den zondagmiddag terug waren 
in Aalsmeer werd de Mol bekend 
gemaakt. De Mol moest zijn hand 
opsteken, maar dat deed nie-
mand. Er was geen Mol binnen 
de groep. De Mol bleek de leiding 
te zijn!
Terug gekeken wordt op een heel 
geslaagd, maar helaas regenach-
tig kamp. Ook nieuwsgierig ge-
worden? Kom gerust een keer-
tje meedraaien bij Tiflo. Ook kan 
de scoutinggroep altijd leiding 
gebruiken. Meer weten? Kijk op 
www.tiflo.nl of op de facebooksi-
te van de scouting.

Binding, Cultuurpunt en Sportservice
Circus tijdens Combifun 
in voorjaarsvakantie
Aalsmeer - Het is weer bijna tijd 
voor de voorjaarsvakantie. Net zo-
als iedere andere vakantie orga-
niseren de combinatiefunctiona-
rissen van de Binding, Cultuur-
punt Aalsmeer en Team Sportser-
vice Aalsmeer een CombiFun-ac-
tiviteit voor kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar.  Op vrijdag 22 febru-
ari openen de deuren van De Wa-
terlelie voor een zeer verrassende 
activiteit, deze dag staat namelijk 
helemaal in het teken van circus!

Tricks en moves leren
Van 9.30 tot 12.30 uur krijgen de 
kinderen les van een echte circus-
artiest van Circus Kristal, die de 
kinderen een paar gave tricks en 
moves gaat aanleren die te ma-
ken hebben met het circus. Fiet-
sen op een éénwieler, koorddan-
sen, bordjes draaien en jongleren 
zijn je na deze ochtend niet meer 
vreemd. Als spektakelstuk wordt 
van 12.30 tot 13.00 uur een spet-
terende voorstelling gegeven die 
vrij toegankelijk is voor vaders, 
moeders, opa’s, oma’s, broertjes, 

zusjes, vriendjes en vriendinne-
tjes.

Inschrijven
Inschrijven kan tot woensdag 20 
februari via www.debinding.nl/
agenda. Wees er snel bij, want vol 
is vol! De CombiFun circusdag is 
op vrijdag 22 februari en wordt 
gehouden in Sporthal de Water-
lelie aan de Dreef 7. De dag kost 
bij voorinschrijving via de site 6 
euro per kind en indien nog plek, 
7.50 euro per kind aan de deur. 
Inloop vanaf 9.15 uur, start pro-
gramma 9.30 uur. De presentatie 
is om 12.30 uur, einde programma 
13.00 uur. De functionarissen vin-
den het belangrijk dat de Combi-
fun voor iedereen toegankelijk is. 
De prijs mag nooit een reden zijn 
om niet deel te nemen. Is het voor 
u of uw gezinsleden moeilijk om 
de kosten op te brengen en wilt u 
wel kinderen inschrijven? Neem 
dan contact op met Lizanne Eve-
leens via lizanne@debinding.nl. 
Uw aanvraag zal strikt vertrouwe-
lijk worden behandeld

Zondag activiteit ‘In de bergen’
Heropening stolp op de 
kinderboerderij
Aalsmeer - Zondag 10 februari 
kunnen bezoekers van 11.00 tot 
15.00 uur genieten van een leuke 
activiteit op kinderboerderij Boe-
renvreugd in de Hornmeer.
Tijdens de activiteit ‘In de ber-
gen’ krijgen de kinderen een 

stempelkaart en kunnen zij mee-
doen aan leuke spelletjes, zoals 
marmotsjoelen, het reddings-
hondenspel, bergen bouwen en 
knutselen. De vrijwilligers zorgen 
ervoor dat de verwarmde tent op 
het plein staat, zodat de activi-

Feest op de Graankorrel
Juf Wendy 40 jaar in het 
onderwijs
Kudelstaart - Op de Graankor-
rel was het woensdag 30 janua-
ri groot feest. Juf Wendy zit na-
melijk 40 jaar in het onderwijs en 
dat mocht gevierd worden! Alles 
werd in het grootste geheim ge-
organiseerd en met succes, de 
juf had niks door. In de ochtend 
werd juf Wendy door haar eigen 
klas thuis opgehaald in een ou-
de versierde bus. Wat een ver-
rassing! Op school aangekomen 
stonden alle kinderen de juf bui-

ten op te wachten. Over de rode 
loper liep juf Wendy naar het po-
dium, waarbij ze onderweg van 
iedere leerling een bloem kreeg. 
Met de hele school werd een zelf-
geschreven lied gezongen en de 
‘juf Wendy quiz’ gespeeld. In haar 
eigen klas ging het feest daarna 
verder. ‘s Middags was er nog een 
high tea met (oud) collega’s geor-
ganiseerd. Juf Wendy kijkt terug 
op een feestelijke dag, waarbij ze 
echt in het zonnetje is gezet.

Hans en Grietje 
in het Bos

leiding van Natuur is een Feest en 
is geschikt voor kinderen van 4 
tot 7 jaar en hun (groot)ouders of 
begeleiders. De kosten zijn 5 eu-
ro per kind en 2,50 euro per vol-
wassene. Duur: 1 uur buiten en 

de start is bij De Boswinkel. Aan-
melden via 020-5456100, www.
amsterdamsebos.nl of in De Bos-
winkel aan de Bosbaanweg 5, ie-
dere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Amstelland - Kom op zondag-
middag 24 februari om 12.00 uur, 
13.30 uur of 15.00 uur het verhaal 
van Hans en Grietje naspelen in 
het Amsterdamse Bos. Bouw een 
hut voor de heks en een gevange-
nis voor Hans. Zal het goed aflo-
pen? Deze activiteit staat onder 

Aalsmeer - De jongere leden van 
Scouting Wiol & Willem Barendsz 
konden tot voor kort lekker spe-
len op een speeltoestel en elk 
weekend werd hierop volop van 
gebruik gemaakt. Na lange ja-
ren van dienst bleek het speel-
toestel niet meer aan de norm 

te voldoen en werd deze tot ver-
driet van de leden afgebroken. 
Het speeltoestel werd enorm ge-
mist bij vooral de jongere leden, 
maar ook bij hun leiding. Voor de 
jongere leden organiseren de lei-
dingteams een mix van activitei-
ten op vrijdagavond en zaterdag 

rast door de initiatiefnemers van 
de kalender ‘De Schoonheid van 
Aalsmeer’. Er werd een bijdra-
ge toegezegd voor de aankoop 
van een speeltoestel middels een 
deel van de opbrengt van de ka-
lenderverkoop. Een perfecte ti-
ming, want niet alleen kon hier-
mee het gat in de begroting wor-
den gedicht, maar kreeg ook de 
schitterende foto van de haven 
van deze scoutinggroep in deze 
kalender een extra betekenis.
In Zandvoort werd een prachtig 
speeltoestel gevonden dat vol-
doet aan de normen en met een 
aantal handige vrijwilligers is het 
speeltoestel opgehaald en ge-
plaatst op het terrein. Een enor-
me klus maar de Bevers, Welpen 
en Dolfijnen zijn er heel blij mee!

Zeven speltakken
Scouting Wiol & Willem Barendsz 
heeft zeven speltakken: Bevers (5-
7 jaar), Dolfijnen (7-10 jaar meis-
jes), Welpen (7-10 jaar jongens), 
Gidsen (11-16 jaar meisjes), Zee-
verkenners (11-16 jaar jongens), 
Wilde Vaart (16 -20 jaar) en Lood-
schen (21 jaar en ouder). Vanaf 
Wilde Vaart leeftijd kunnen leden 
ook leiding worden of zich als 
vrijwilliger inzetten voor de scou-
tinggroep. Wil je lid worden? Ga 
naar dan www.scoutingwwb.nl  
en laat een berichtje achter!
Foto: www.kicksfotos.nl

teit ook bij minder mooi weer ge-
woon door kan gaan. 

Unieke speelboerderij
Boerenvreugd heeft een aantal 
jaar terug van de Aalsmeerse fa-
milie van Tol prachtige boerde-
rijhuisjes gekregen. Met de her-
inrichting van de stolp hebben 
de huisjes een mooie plek ge-
kregen in het warme binnenge-
deelte van de kinderboerderij. 
Vrijwilligers hebben een boeren-
landschap gecreëerd op een lage 
speeltafel. Compleet met hooi-
berg, waterput, bomen, vijver, 
weides en paadjes is de speel-
boerderij een prachtig speelele-
ment geworden waarbij de fan-
tasie van de kinderen geprik-
keld wordt. Doordat de vrijwil-
ligers zelf het landschap heb-
ben gemaakt is de speelboerde-
rij een uniek speelobject gewor-
den. De speelboerderij wordt tij-
dens de activiteit op 10 februari 
in gebruik genomen.

Kinderburgemeester
Afgelopen jaar is er hard gewerkt 
aan de herinrichting van de stolp. 
De toiletruimtes zijn vernieuwd, 
de muren geschilderd en de inde-
ling in de stolp is veranderd. Boe-
renvreugd hoopt met de nieu-
we indeling een bezoek aan de 
boerderij aantrekkelijker te ma-
ken, ook bij minder mooi weer. 
Met het in gebruik nemen van de 

speelboerderij is de herinrichting 
van de stolp afgerond. Het be-
stuur van Boerenvreugd is heel 
blij met de vrijwilligers die vele 
uren werk in de stolp hebben ge-
stoken, maar ook met de spon-
sors die deze herinrichting mo-
gelijk hebben gemaakt. Samen 
met de sponsors, vrijwilligers en 
bezoekers wil het bestuur graag 
een feestelijk tintje geven aan 
het afronden van de werkzaam-
heden en het in gebruik nemen 
van de vernieuwde stolp. Kinder-
burgemeester Hannah Fokkema 
is bereid gevonden om de stolp 
officieel te heropenen. Zij zal de 
openingshandeling zondag 10 
februari om 11.00 uur verrichten. 
Belangstellenden zijn van har-
te welkom bij de kinderboerde-
rij aan de Beethovenlaan 118. Na 
de opening wordt gestart met de 
activiteit ‘In de bergen’.
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Opgericht tijdens de strenge winter van 1928/1929

IJsclub Aalsmeer-Oost 90 jaar
Aalsmeer - Tijdens de strenge 
winder van 1928/29 wordt op 4 
februari 1929 besloten IJsclub 
Aalsmeer-Oost op te richten. Een 
van de eerste bestuursvergade-
ringen was ten huize van Jaap 
Geleyn aan de Oosteinderweg. 
De sfeer was meteen prima en 
er werd na afloop een borrel ge-
nuttigd, waar natuurlijk een har-
tige hap bij hoorde, zodat Jaap 
Geleyn (“die barstte van de kip-
pen”) een pan vol eieren kookte. 
Deze winter was het met de kou-
de goed raak: ‘De arretikkers’ re-
den tot 14 maart over het ijs. Eni-
ge name van bestuursleden uit 
de oudste notulen, zijn voorzit-
ter G. Hazenberg, D.B. Been en H. 
de Gooier. De eerste ijsbaan was 
gepland op de Molmpoel, naast 
Jongkind, de kolenboer (achter 
de latere garage Spring in ’t Veld). 
Echter in 1949 werd de baan ver-
schoven naar de Otterpoel (Oos-
teinderpoel of Molenpoel) van-
wege het vele kolengruis. In 1954 
werd de baan een laatste maal 
verplaatst naar de huidige loca-
tie aan de Mr. Jac. Takkade. Dit 
bleek succesvol: het was klei-
ner, gezelliger en beter bereik-
baar. Over de huisvesting van de 
club is ook heel wat te vertellen: 
Na de oorlog werd de baan ver-
plaatst naar de Molenpoel. Hier 
lagen nog enige grote mijnen-
vegers en in een zo’n mijnenve-
ger huisde de ijsclub. Later werd 
er een verplaatsbare keet gezet 
achter de kas van Cees Koussie 
(Been), nu Maarten Maarse. De-
ze keet verhuisde mee en werd 
met de nodige ‘inspiratie en tran-
spiratie’ van het bestuur geplaatst 
op het eiland van de nieuwe ijs-
baan. In 1980 werd hij daar door 
enige jongelui in elkaar getrapt, 
maar in het kader van lik op stuk 
behandeling werd de hut door de 
dezelfde jongens onder toeziend 
oog van het bestuur, weer opge-
bouwd. Pas in 1992 werd er een 
nieuwe hut gebouwd welke nog 
altijd dienstdoet.

Jaarvergaderingen
De jaarvergaderingen vonden 
in het begin plaats in Café Meer-
zicht (voorheen Café De Groot of 
Café Van Eck) op de hoek Takka-
de/Oosteinderweg. Alle notulen 
van deze vergaderingen en de 
jaarverslagen zijn nog bewaard 
gebleven. Zo is te lezen dat in de 
oorlogs- en crisisjaren de IJsclub 
een sociale plaats innam: Menig-
een werd bij het hardrijden ver-
blijd met een prijs in natura, te 
weten een ons spek, een zak brui-
ne bonen of een pond erwten.
De laatste jaren zijn de jaarverga-
dering gehouden in ’t Anker en 
meer recent in de Beach. De tra-
ditionele verloting is echter al-
tijd behouden gebleven. De fi-

nanciën werden in de beginjaren 
al prima beheerd: De toenmali-
ge penningmeester (circa. 1940) 
Jan Hulsebos (Jan Pret), versloeg 
alles in rijm, wat ook nu nog ver-
makelijk is om te lezen:: “En dit zal 
U wel weten, een bezem is op het 
ijs spoedig versleten. Wederom in 
de buul maar getast en hem een 
tientje zoo afgepast.” Dit handel-
de over enige bezems van ber-
kentakken, gemaakt door Klaas 
Koningen. Ook tegenwoordig zijn 
de financiën nog op orde. Als ver-
eniging is de ijsclub afhankelijk 
van de contributie van de leden 
en giften en sponsoring van lo-
kale bedrijven. Gelukkig dragen 
veel bedrijven de vereniging nog 
altijd een warm hart toe!

Warme winters
Reeds in 1938 vreesde men al 
‘Tropische winters’ te krijgen en 
wordt er in de notulen gespro-
ken om dan maar een beton-
nen rolschaatsbaan aan te leg-
gen! Er waren lange perioden 
zonder ijs of slechts een dag ijs-
pret. Het volgende gezegde ont-
stond: “Als ze palen gaan zetten 
gaat het dooien.” Echter in de 
winter van 1946/47 lag er zolang 
ijs dat er sprake was van ‘ijs- en 
sneeuwmoeheid’, ook het animo 
voor het baanvegen of het hou-
den van wedstrijden was miniem. 
Pas in de jaren 1954/55 en vol-
gende jaren werd het weer echt 
koud: Ter ere van het 25-jarig ju-
bileum werden er afvalwedstrij-
den, ringsteekwedstrijden en een 
vossenjacht georganiseerd. Veel 
werk werd er door de bestuursle-
den verricht, de ijsbaan was soms 
meer dan drie weken verlicht. Be-
roemd waren dan ook de wed-
strijden tussen de openbare en 
de Christelijke lagere School van 
Aalsmeer-Oost. Meester Buisma 
bepaalde met een stok of het ijs 
dik genoeg was en of de kinderen 
er op mochten. Genoemd wor-
den verder nog de wedstrijden 
tussen de scholen van Nes, Uit-
hoorn en Aalsmeer-Oost: afval-
wedstrijden gecombineerd met 

ijsclub De Schinkel uit Bovenkerk: 
wedstrijden in het ringrijden, 
schoonrijden en tussen het per-
soneel van Bloemenlust. De uit-
drukking ‘Hoe dikker het ijs, hoe 
leger de kas’ ontstond en daarom 
werd besloten een kleine entree 
te heffen voor de verlichte baan, 
wat de liefhebbers er graag voor 
over hadden. In 1963 was er een 
zeer strenge winter, met als hoog-
tepunt de Westplastocht, georga-
niseerd door de gezamenlijke ijs-
clubs in Aalsmeer. Smid Panne-
koek uit Oost had een jeep met 
een schuif ervoor en schoof zo 
een baan vanuit Oost, over de 
Ringvaart en de Westeinderplas-
sen.

Activiteiten
Vanaf 1963 zijn er nog vele ac-
tiviteiten geweest, waaronder 
schaats- en wandeltochten in het 
Oosteinderpoel gebied. In dit-
zelfde gebied is ook een Elfste-
dentocht uitgezet geweest met 
originele stempelposten, welke 
door de kinderen van de jeugd 
schaatsbus en door de leerlingen 
van diverse scholen is gereden. 
Er is de laatste jaren veel gedaan 
op en om de ijsbaan: er zijn vas-
te stroomkabels gelegd, nieuwe 
verlichting aangebracht en ver-
vangen door zuinige ledverlich-
ting, de muziekinstallatie is ver-
nieuwd en de ouderwetse be-
zems zijn inmiddels vervangen 
door een aantal borstelmachi-
nes. De laatste jaren wordt er ie-
der jaar een stuk van ‘het eiland’ 
geschoeid. Op deze manier pro-
beert de ijsclub het eiland en 
bos te behouden, zodat het mo-
gelijk blijft het bekende rond-
je te schaatsen. Een van de laat-
ste ijsperiodes was er ook weer 
een schitterende afsluiting met 
een fakkeloptocht met meer dan 
250 deelnemers. Sinds de winter 
van 2012 moest de ijsclub het he-
laas doen met alleen een leden-
vergadering, waar het vertonen 
van films van op en rond de ijs-
baan, of een boeiende presenta-
tie van Henk van Leeuwen tot een 

vast punt behoort, en natuurlijk 
de jaarlijkse speelavonden (sinds 
1952). Dit jaar wordt de speel-
avond gehouden op 22 maart in 
The Beach.

Jeugdschaatsen
Na afloop van de winter van 1963 
is de Federatie van Aalsmeerse 
IJsclubs opgericht. Deze Federa-
tie besloot in 1974 jaarlijks 20 za-
terdagen met een bus kinderen 
naar de Jaap Edenbaan in Am-
sterdam te gaan, om daar onder 
leiding te leren schaatsen. Gedu-
rende de 30 jaar dat de bus reed, 
heeft menig Aalsmeerder leren 
schaatsen onder de aanwijzingen 
van fanatieke vrijwilligers. 

Koek en Zopie 
Belangrijk voor een ijsclub is na-
tuurlijk de koek en zopie! Door 
de jaren heen hebben verschei-
dene mensen dit verzorgd, onder 
andere ‘Slappe Dirk’, ‘Dries Piet’, 
Willem Jore, Eikelenboom, ‘Witte 
van Tol’ en Snackbar De Poel. De 
laatste decennia is de verzorging 
echter in handen van de ijsclub 
zelf, wat tot tevredenheid ver-
loopt, omdat er zo altijd een be-
stuurslid op de baan aanwezig is. 

Bestuur en toekomst
Een ijsclub bestaat niet zon-
der actieve bestuursleden. Ge-
lukkig hebben vele liefhebbers 
zich door de jaren heen voor de-
ze club ingezet in goede en voor-
al ook gezellige samenwerking! 
De afgelopen jaren heeft er een 
grote verjonging van het bestuur 
plaatsgevonden, maar gelukkig 
kan men ook nog terugvallen op 
de ervaring van de oudgedien-
den. Met het verjongde bestuur is 
het nu wachten op weer een ech-
te winter. Natuurlijk is het nieuws 
vol van de klimaatsverandering 
en de opwarming van de aar-
de, maar door het toenemen van 
de extremen zouden koude win-
ters ook mogelijk zijn. Als bestuur 
hebben we er daarom alle ver-
trouwen in dat er heus nog kou-
de winters komen waarbij we als 
IJsclub Aalsmeer-Oost kunnen la-
ten zien dat natuurijs nog steeds 
leeft en dat onze ijsbaan de gezel-
ligste van Aalsmeer is!

90-Jarig jubileum
Om stil te staan bij het 90-jarig 
bestaan nodigt het bestuur haar 
leden uit tot het bijwonen van 
de jaarvergadering en aanslui-
tend een feestelijk jubileumpro-
gramma op vrijdag 8 februari. 
De festiviteiten vinden plaats in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247a. De zaal opent om 19.00 uur 
voor ontvangst met koffie en ge-
bak. Na de jaarvergadering volgt 
het feestelijk programma gepre-
senteerd door Henk van Leeu-
wen, waarbij er leuke prijzen ge-
wonnen kunnen worden. Daar-
naast is het mogelijk om herinne-
ringen op te halen met oude fo-
to’s en films onder genot van een 
hapje en een drankje.
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BeNe League handbal
Toch winst voor Heren 
Greenpark Aalsmeer
Aalsmeer - In de BeNe League 
competitie had Heren 1 van 
Greenpark Aalsmeer afgelopen 
zaterdag 2 februari de handbal-
lers van Hurry-Up uit Drenthe op 
bezoek in De Bloemhof. In de eer-
ste helft ging de wedstrijd gelijk 
op en werd er over en weer ge-
scoord. Hurry-Up wist in de buurt 
van Aalsmeer te blijven met tel-
kens één of twee punten achter-
stand. Kort voor rust gaven de 
Greenpark Aalsmeer heren nog 
even gas en was de stand 18-15.
De tweede helft startte Hurry-Up 
voortvarend en kwam in de 38ste 
minuut op gelijke hoogte: 20-20. 
Het Drentse team wist zelfs op 
voorsprong te komen (21-23), 
maar Aalsmeer gaf zich niet ge-
wonnen. Er werd een ‘tandje’ bij-
gezet en Greenpark bracht de 

stand gelijk en wist zelfs weer 
op voorsprong te komen. En de-
ze winst werd niet meer uit han-
den gegeven. 
De ploeg van coach Bert Bou-
wer won uiteindelijk met 33-30. 
Hurry-Up met verlies terug naar 
Drenthe. Uiteraard ‘dikke’ vreug-
de bij de Aalsmeerse ploeg. De 
doelpunten voor Greenpark zijn 
gemaakt door: Remco (8), Vaidas 
(6), Robin en Tim (elk 5), Erik (3), 
Marwin en Quinten (elk 3) en Jim 
en Samir (elk 1).
Aanstaande zaterdag 9 febru-
ari wacht de Greenpark Heren 
1 een uitwedstrijd in Limburg. 
Aalsmeer heeft hier OCI Lions als 
tegenstander. De wedstrijd in de 
stadssporthal begint om 19.00 
uur.
Foto: www.kicksfotos.nlMatige ‘derby’ Kudelstaart tegen Aalsmeer eindigt in 1-1

Voetbal: RKDES plaatst zich 
voor kampioenspoule
Kudelstaart - Met hangen en 
wurgen heeft RKDES het laat-
ste benodigde punt behaald om 
zich te plaatsen voor de kampi-
oenspoule. In een matige wed-
strijd werd het 1-1 in de derby te-
gen FC Aalsmeer. Er was aan alle 
voorwaarden voldaan om er een 
mooie middag van te maken. FC 
Aalsmeer had een prijs gewon-
nen bij Univé voor een ‘Derby van 
het jaar’. Dat moest de wedstrijd 
bij en tegen RKDES worden, want 
een andere derby komt er dit sei-
zoen niet meer. Dus met extra ac-
tiviteiten, zoals een jeugd-mas-
cotteteams mee het veld op; lat-
je-trap voor de jeugd in de rust; 
een professionele stadionspeaker 
(Rob van Rossum, normaliter bij 
Ajax de speaker), extra vlaggen 
en muziek. En als verrassing had 
de KNVB zaterdag Roelof Luinge 
als scheidsrechter aangesteld. Dit 
is Nederlands’ meest ervaren ar-

biter met ruim 800 wedstijden in 
het betaald voetbal. En na afloop 
was er een optreden van zanger/
DJ Mark Meijer in de kantine. Er 
waren zeker 300 toeschouwers op 
het verwachte spektakel af geko-
men. En dat allemaal bij een mooi 
zonnetje. Wel, lange tijd was de 
zon het enige dat de toeschou-
wers warm maakte, zo zei een 
trouwe RKDES-supporter na een 
half uur. Het was een zeer matige 
wedstrijd. Feit is dat de voorhoe-
de van RKDES niet op zijn sterkst 
was doordat topscorer Indy van 
Koert op vakantie was en Maarten 
van Putten door lichte blessures 
nauwelijks had kunnen trainen. 
RKDES begon met Elias El Hadji en 
Rick Verkuijl als hun vervangers. 
Het eerste half uur was onrustig 
met slecht voetbal van twee ge-
lijkwaardige teams. In de 33e mi-
nuut kreeg Aalsmeer een penal-
ty omdat centrumverdediger Erik 

Soms mooie acties tijdens de ‘derby’ Kudelstaart tegen Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl

gevaarlijk in de counter. In de 82e 
minuut dan toch de verlossende 
gelijkmaker. Linksback Troy Zwa-
nenberg stoomde op aan de lin-
kerkant, gaf een halfhoge voor-
zet die keeper Koopstra door zijn 
handen liet glippen. Lennart Kok 
stond er precies achter en kon de 
bal in het lege doel knikken (1-1). 
Opluchting bij alle fans van RK-
DES. Vlak voor tijd kreeg RKDES 
nog mooie kansen (via Mano van 
Veen en de ingevallen Robin van 
der Steeg) op de winst, maar dat 
zou teveel van het goede zijn ge-
weest. 

Eén puntje nodig
De gelijk geëindigde wedstrijd 
zelf maar snel vergeten, maar het 
resultaat voor RKDES is prima. RK-
DES had namelijk nog één punt 
nodig om zich te plaatsen bij de 
bovenste zes in deze poule, waar-
mee plaatsing voor de kampi-
oenspoule een feit zou zijn en dit 
is gelukt! RKDES is nu, als eerste 
team in deze poule, uitgespeeld 
(14 wedstrijden, 25 punten) en 
staat nu nog tweede. Er zijn ech-
ter nog teams die nog één, twee 
of zelfs drie wedstrijden moe-
ten inhalen. Deze wedstrijden 
worden op 10 en 17 februari ge-
speeld. Maar wat de uitslagen ver-
der ook worden: RKDES eindigt 
sowieso bij de bovenste vijf. En de 
bovenste zes plaatsen zich voor 
de kampioenspoule. Hier komen 
dan ook de bovenste zes ploegen 
in van de andere ‘voorronde pou-
le’ waarin onder andere teams uit 
Rotterdam en omgeving zich ge-
plaatst hebben.
De kampioenspoule met twaalf 
teams, om promotie naar de 
tweede klasse, start op 24 febru-
ari. Hierin mag RKDES dus nog elf 
wedstrijden spelen (vijf uit, zes 
thuis of andersom). De boven-
ste twee teams van deze nieuwe 
poule promoveren direct naar de 
tweede klasse. De nummers drie, 
vier en vijf spelen nacompetitie 
om promotie. De nummers zes 
tot en met tien blijven in de derde 
klasse. De nummers elf en twaalf 
spelen dan toch nog nacompeti-
tie 3e/4e klasse. Er is dus nog een 
heel kleine kans dat RKDES kan 
degraderen. Voor Aalsmeer is die 
kans veel groter: via nacompetitie 
of directe degradatie. Aalsmeer 
zou zich ook nog direct kunnen 
handhaven in de 3e klasse door in 
hun nieuwe poule bij de bovenste 
twee te eindigen. 
Afhankelijk van hoe het allemaal 
verloopt kan er volgend seizoen 
misschien toch weer een ‘derby 
van het jaar’ plaatsvinden. 
Door Peter Lentjes

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 9 FEBRUARI:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Roda’46 1 14.30 u
F.C.A. 2 - AMVJ 2  11.45 u
Badh.dorp 2 - F.C.A. 3 14.30 u
Argon 10 - F.C.A. 4 15.00 u
FCA 6 - Zuidoost United3 14.30 u
BSM 35+1 - F.C.A. 35+1 15.00 u
ZCFC 45+1 - F.C.A. 45+1 12.45 u
Vrouwen
Roda’23 V1 - F.C.A. V1 14.30 u
VVC V1 - F.C.A. V2 15.00 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 – Bergen V1 13.00 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 – VVC 1 14.30 u
Hillegom 2 - S.C.W. 2 13.00 u

Kennemerl. 3 - S.C.W. 3 15.00 u 
S.C.W. 4 - Legm.vogels 5 14.30 u
S.C.W. 5 - Olympia Haarl.5 14.30 u 
VVC 35+2 - S.C.W 35+1 15.00 u
AFC 45+1 - S.C.W. 45 +1 14.45 u

ZONDAG 10 FEBRUARI:
F.C.AALSMEER
MMO 1 - F.C.A. 1  14.00 u
F.C.A. 3 - Muiden 5 11.30 u
FCA 4 - Germaan/Eland4 14.00 u
F.C.A. 5 - Overbos 6 11.30 u

R.K.D.E.S
R.K.D.E.S 2 - Hillegom 4 11.00 u 
WV-HEDW 6 - RKDES 3 13.15 u
R.K.D.E.S. 4 – De Meer 5 12.00 u
A’damsebos 2 - RKDES 5 11.30 u

Zaalvoetbalcompetitie
Polonia Aalsmeer klopt 
Green Fingers bij ZABO
Aalsmeer - De ZABO zaalvoet-
ballers zijn afgelopen weekend 
begonnen aan de tweede com-
petitie-helft. De tiende speelron-
de vond plaats in hal 2 van sport-
hal de Bloemhof en het program-
ma bood ondermeer de wedstrijd 
tussen de nummers één en twee 
van de ranglijst. De eerste wed-
strijd was gelijk de topper van 
de avond: lijstaanvoerder Polo-
nia Aalsmeer moest de kopposi-
tie verdedigen tegen Green Fin-
gers Uitzendbureau. Laatstge-
noemd team stond op voorhand 
één punt achter in de ranglijst en 
kon bij een overwinning de nieu-
we koploper van de ZABO wor-
den. Even na half zeven in de 
avond werd de aftrap verricht en 
het publiek op de goed gevulde 
tribunes ging er eens goed voor 
zitten. Halverwege de eerste helft 
scoorde Green Fingers Uitzend-
bureau de openingstreffer: 0-1. 
De voorsprong werd enkele mi-
nuten later middels een prach-
tig vlammend schot in de krui-
sing verdubbeld tot 0-2. Polonia 
Aalsmeer had het antwoord klaar 
in de resterende speeltijd van het 
eerste bedrijf. Eerst verdween een 
bal in de bovenhoek van het vij-
andelijke doel en kort daarna 
werd de gelijkmaker genoteerd. 
Een vrije trap belandde binnen-
kant paal in de goal, ruststand 
2-2. Beide ploegen speelde in de 
tweede helft voor de volle winst 
en het wedstrijdtempo werd 
flink opgeschroefd. Na vijf minu-
ten rolde een inzet via een kluts-
bal over de doellijn: 3-2 en twee 
minuten later scoorde de kop-
loper met een schot in de krui-

sing. Zo had Polonia Aalsmeer in 
deze boeiende wedstrijd een 0-2 
achterstand omgebogen in een 
4-2 voorsprong. Twaalf minuten 
voor tijd benutte Green Fingers 
Uitzendbureau een vrije trap (4-
3) direct gevolgd door een doel-
punt van Polonia Aalsmeer: 5-3. 
Een spannende en hectische slot-
fase zou zich gaan aandienen. 
Drie minuten voor het einde viel 
de aansluitingstreffer: 5-4. Eén 
minuut later werd de marge weer 
twee doelpunten (6-4) en in bles-
suretijd zagen de toeschouwers 
Green Fingers Uitzendbureau 
nog één keer scoren. Er was geen 
tijd meer voor de gelijkmaker en 
dus sloot Polonia Aalsmeer het 
duel af met een 6-5 overwinning. 

Overige uitslagen:
De wedstrijden van speelron-
de 10 werden uitstekend gear-
bitreerd door de scheidsrechters 
Coop Verlaan en Patrick van Ma-
nen. De overige zaalvoetbal uit-
slagen waren als volgt: Football 
Fanatics tegen Street Football 
Team 7-3. Woei tegen Amsec Pil-
ler 2-17. HFC Haarlem tegen Joga 
Bonito 3-5 en International Smo-
kers Team tegen LEMO 5-0.

Stand:
Polonia Aalsmeer 10-25, Foot-
ball Fanatics 10-22, Green Fin-
gers Uitzendbureau 10-21, Am-
sec Piller 10-19, Joga Bonito 10-
17, HFC Haarlem 10-15, Interna-
tional Smokers Team 10-12, LEMO 
10-9, Street Football Team 10-7, 
Woei 10-0. De elfde speelronde 
van de ZABO volgt zaterdag 16 
februari in de Proosdijhal.

Overvliet een tegenstander vast-
hield. Jeroen Ezink schoot de bal 
goed in de benedenhoek, maar 
keeper Tom Blokzijl redde heel 
knap. Vijf minuten later scoorde 
FC Aalsmeer toch: een mooie vol-
ley van Remi Pasternak was on-
houdbaar. Al met al een verdien-
de voorsprong bij rust voor de 
Aalsmeerders. Zij speelden fa-
natieker en feller dan RKDES, dat 
toch gespannen leek te zijn. Na 
de rust werd Rick Verkuijl vervan-
gen door Maarten van Putten. Het 
spel werd iets beter, de wedstrijd 
werd feller met nogal wat kleine 
overtredingen waar scheidsrech-
ter Luinge, luid en duidelijk aan-
wezig, heel goed het oog op had. 
Probleem bij RKDES bleef dat er 
weinig kansen gecreëerd wer-
den. De buitenspelers trokken erg 
veel naar binnen. Er kwamen wei-
nig goede voorzetten en als ze al 
kwamen, was er niemand: de RK-
DES middenvelders doken te wei-
nig op in het strafschopgebied. 
Na een heel goede kans, bij een 
counter, van Aalsmeer schoof aan 
de andere kant Mano van Veen, na 
een knappe actie, de bal tegen de 
paal. RKDES had een klein veld-
overwicht, maar Aalsmeer bleef 

Waterpolo: Zeeuwse Kust 
te sterk voor Oceanus
Aalsmeer - Alle competitieteams 
van de waterpolo kwamen dit 
weekend in actie. Heren 1 had 
een sterke tegenstander in ZPC 
De Zeeuwse Kust uit Vlissingen. 
Ondanks de lange reis die deze 
heren hadden gemaakt, kwamen 
ze sterk uit de startblokken. Toch 
kwam Oceanus op voorsprong 
via Fernando Moolhuijsen. Door 
een goede actie van Davide Fac-
cetti in de hoek kreeg Oceanus 
via een strafworp zelfs een mo-
gelijkheid om op 2-0 te komen, 
maar dit buitenkansje werd he-
laas niet verzilverd. Daarna liepen 
de Zeeuwen uit naar 1-5. Pas ver 
in de tweede periode wist Dennis 
Reijnders de tweede Oceanus-
goal te maken. Na een goal van 
DZK was het wederom Fernando 
die maar liefst twee keer in een 
minuut de keeper wist te verras-
sen. Stand na twee periodes was 
dan ook 4-6. 
In de derde periode liep DZK ver-
der uit naar 5-8. Yoeri Berk scoor-
de voor Aalsmeer uit een onmo-
gelijke hoek. In de laatste periode 
raakten beide ploegen vermoeid 
en wist alleen DZK nog een keer 
te scoren. Een 5-9 verlies derhal-
ve voor Oceanus.

‘Best of the rest’
De dames verloren eveneens en 
hebben helaas geen kans meer 
op het kampioenschap. Het Y 
staat te ver voor, maar de dames 

zijn nog wel ‘best of the rest’. Te-
gen VZV bleven de punten door 
een 6-4 nederlaag in IJmuiden. 
Tot het einde van de derde peri-
ode ging het gelijk op (3-3), maar 
in de laatste periode sloegen de 
dames van VZV het beslissende 
gaatje. Voor Oceanus scoorden 
Niké van Duijkeren en Wyke Nieu-
wenhuizen beide tweemaal.

Knappe overwinning
Heren 2 boekte een hele knap-
pe overwinning tegen het ho-
ger geplaatste ZVL. De Leidse he-
ren probeerden vooral met fy-
siek spel te imponeren en kwa-
men in de eerste periode ook met 
1-2 voor. In de tweede periode 
kwam Oceanus echter met een 
prima antwoord. Ronald Donker 
(2x), Daan Sommeling en Remon 
de Hollander brachten de stand 
op 5-3 na twee periodes. Daar-
na volgde een uitputtingsslag 
met veel uitsluitingen en gemiste 
kansen aan beide kanten. Ronald 
Donker wist ver in de laatste pe-
riode zijn goede wedstrijd te be-
kronen met de 6-3.

Overige uitslagen:
Heren 3 – Triton 1: 7-6
ZV De Zaan 6 - Dames 2: 9-4
ZV De Zaan 9 – Heren 4: 5-14
DAW – Jongens onder 19: 20-4
ZPCH/Oceanus/De Amstel MO17 
– Watervlo: 3-7
KZC - ZPCH/Oceanus JO15: 6-3

Voor organisatie Elephant Parade
RKDES 2 steunt Aziatische 
olifanten
Kudelstaart - Het Ivoriaanse na-
tionale team heeft de bijnaam ‘de 
Olifanten’, maar in Kudelstaart is 
er nu de eigen tegenhanger. 
RKDES 2 draagt de naam Elep-
hant Parade op de borst tijdens 
de trainingen en wedstrijden. 
Elephant Parade is een organi-
satie die wereldwijd evenemen-
ten organiseert ten behoeve van 
de strijd om bestaan van de Azi-
atische olifant. Met het opzet-
ten van ‘parades’ van geschilder-
de olifanten beelden in steden op 
alle continenten vraagt Elephant 
Parade aandacht voor de bedrei-
gende situatie waar de Aziatische 
olifant zich in bevind. Met de ver-

koop van die beelden genereert 
Elephant Parade een continue 
bron van inkomsten voor NGO’s 
die daarmee conservatie projec-
ten door heel Azië kunnen op-
zetten.
Elephant Parade is in 2006 opge-
richt nadat een zes maanden ou-
de baby olifant (Mosha) een voor-
poot was kwijtgeraakt aan een 
landmijn. Dankzij Elephant Para-
de werd Mosha de eerste olifant 
ter wereld met een kunstbeen en 
ze leeft nog steeds in het zieken-
huid in Lampang, Thailand. Be-
zoek voor meer informatie over 
deze organisatie de website: 
www.elephantparade.com
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Volleybaldames zoeken 
teamgenoten!
Aalsmeer - Het leukste dames 
volleybal-team van Aalsmeer en 
Kudelstaart is op zoek naar nieu-
we teamgenoten. Heb jij altijd al 
willen volleyballen in de buurt 
en kun je meekomen in de twee-
de klasse? Kom dan eens mee-
trainen met de meiden van Ora-
di-Omnia. Het team traint op 
donderdagavond van 20.30 tot 

22.00 uur in sporthal de Waterle-
lie aan de Dreef in de Hornmeer. 
Benieuwd hoe het team speelt? 
Kom dan op maandag 11 februa-
ri kijken in sporthal de Waterlelie. 
Om 20.30 uur speelt Oradi-Om-
nia een wedstrijd tegen Spaarne-
stad. Wil je eerst meer informatie? 
Stuur dan een mail naar: volley-
bal@svomnia.nl 

Kudelstaart - De Stichting Sup-
porting Kudelstaart bestaat dit 
jaar 50 jaar en de viering van 
dit jubileum start met een kien-
avond voor verenigingen en 
sponsors op vrijdag 8 februa-
ri. Op deze speciale kienavond 
kopen de spelers voor 20 euro 
een kienboekje. Van deze 20 eu-
ro mag de koper 15 euro schen-
ken aan een vereniging of instel-
ling in Kudelstaart en Aalsmeer. 
Er worden deze avond zes ron-
den gespeeld en er zijn vele prij-
zen te winnen. Stichting Suppor-
ting Kudelstaart trakteert op een 
fantastische volle prijzentafel. Dj 
Ronald Wegbrands is deze avond 
aanwezig en zal zorgen voor de 
spannende toon. Wie geen enke-
le binding heeft met een vereni-
ging of instelling in Kudelstaart 

en Aalsmeer, maar wel van kie-
nen houdt, is natuurlijk ook van 
harte welkom op deze avond 
en neem de buurvrouw, buur-
man, opa, oma, broer, vriendin of 
vriend mee naar dorpshuis ‘t Po-
dium aan de Kudelstaartseweg. 
Aanvang is 20.00 uur. 

Bridgecompetitie
Hoogste score voor Donne 
en Edwin bij Onder Ons
Aalsmeer - Op de speelavond 
van bridgeclub Onder Ons af-
gelopen woensdag deden zich 
weinig opmerkelijke zaken voor. 
Slechts 4 spellen sprongen in het 
oog: in de A-lijn werd op spel 24 4 
Klaver geboden, gedoubleerd en 
gemaakt, score +510. 
In de B-lijn bood slechts één paar 
op spel 9 zes Sans Atout, dat ook 
nog met een overslag werd ge-
maakt terwijl op spel 15 slechts 
een paar 7 Harten bood en maak-
te! In de C-lijn werd op spel 14 
4 Ruiten geboden, ook hier ge-
doubleerd en gemaakt voor een 
score van +510. De uitslag in de 

A-lijn: 1e Trees de Jong en Mar-
tin van der Laarse met 57.40%, 
2e Rita Ritzen en Ariette Tromp 
met 56.25% en 3e Rietje van der 
Zwaard en Joke Hendrikse met 
54.17%. In de B-lijn: 1e Hennie 
Jooren en Nico Tas met 58.44%, 
2e Ton Leuven en Ed Kilian met 
58.18% en 3e Anita Martens en 
Bep Heijtel met 57.07%. In de C-
lijn: 1e met de hoogste score van 
de avond: Donne Lek en Edwin 
Geleijn met 65.10%, 2e Evelyn 
Bakker en Pim van der Zwaard 
met 59.90% en 3e Wil Groot 
en Henny van der Laarse met 
55.21%.

Vrijdagavond in dorpshuis ‘t Podium
Kienen bij jarige Stichting 
Supporting Kudelstaart

Hoofdklasserschap verzekerd na gelijk spel

Vlieg- en Konst-werk 
van dammers K&G
De Kwakel - Wim Konst heeft 
weer een Houdini-act moeten 
op voeren om met een puntje te 
ontsnappen. Net als tegen Zaan-
streek was zijn remise belangrijk 
voor de einduitslag in de wed-
strijd tegen Almere. Wim trof 
maandagavond in ’t Fort één van 
Nederlands sterkste damsters 
Joke Hartkamp. Joke heeft een in-
nige relatie met de dammers van 
Kunst en Genoegen. Vijftig jaar 
geleden zat ze al op schoot bij 
nestor Leo Hoogervorst, die zijn 
zeventigste damseizoen bij K&G 
speelt. Nu kreeg Wim zijn kans, 
maar Joke sloeg van zich af en 
bracht Wim in grote problemen. 
Een overmachtseindspel zat er 
voor haar in, een te snel gespeel-
de zet brak haar echter op waar-
door Wim op het nippertje remi-

Volleyballen voor duo’s op 14 februari
Valentijnstoernooi Oradi
Aalsmeer - Volleybalvereniging 
Oradi Omnia organiseert een Va-
lentijnstoernooi voor leden en 
niet- leden op donderdag 14 fe-
bruari. Ben je sportief ingesteld en 
heb je nog geen passende activi-
teit voor Valentijnsdag gevonden? 
Kom dan volleyballen. De vereni-
ging trakteert deze avond op een 
gezellig volleybaltoernooi van 

20.30 tot 22.00 uur in sporthal de 
Waterlelie aan de Dreef. Ervaring 
en/of lidmaatschap speelt geen 
rol. Oradi laat u/jou graag kennis-
maken met volleybal. Om in het 
thema te blijven wordt gevraagd 
een date mee te nemen. Hierbij 
kun je denken aan je partner, maar 
ook aan een familielid, vriend(in), 
buurvrouw of collega. Zorg dat jij 

Kaartcompetitie bij FC Aalsmeer
Gelegenheidskoppel pakt 
1e plaats bij klaverjassen
Aalsmeer - Het was niet echt 
druk tijdens de kaartcompetitie 
van FC Aalsmeer vorige week. Ve-
le liefhebbers op vakanties, de ac-
cu opladen voor de rest van de 
competitie. Maar dan kan er zo-
maar een combinatie ontstaan 
wat prima klikt en waarmee de 
eerste plaats bij het klaverjassen 
wordt gepakt. Dat gebeurde dus 
met Mireille en Roy, voor deze 
avond een gelegenheidsduo wat 
wonderwel aansloeg en zomaar 
goud veroverde met totaal pre-
cies 5200 punten. Maar, wie vroeg 
nou wie? Want er is hier duidelijk 
over nagedacht en gaat dit gevol-
gen hebben voor de rest van het 
seizoen? De tweede plaats was 
voor Karel Bus en Rob Springint-
veld met 5119 punten en op drie 

zijn Corrie Feenstra en Arie Brou-
wer geëindigd met 5007 punten. 
De poedelprijs was voor Rob de 
Vries en Barry Kunst. Bij het har-
tenjagen was het Mariska Bus 
Daatselaar die weer eens van zich 
liet spreken en met 177 punten 
de eerste plaats op overtuigende 
wijze naar zich toetrok. Op twee-
de eindigde Roel Hopman met 
196 punten en Victor Hogervorst 
met net één puntje meer de der-
de plaats. 
Morgen, vrijdag 8 februari, weer 
nieuwe kansen voor de harten-
jagers en klaverjassers. De kaart-
avond start om 20.15 uur in het 
clubhuis van FC Aalsmeer aan de 
Beethovenlaan. Aanwezig vanaf 
20.00 uur voor inschrijving, kof-
fie en thee. 

Vrijdag speelavond in het Dorpshuis
Darters Raymond en Michel 

innen finale bij oel s e 
Kudelstaart - De afgelopen 
dartsavond van de Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart 
was met 48 deelnemers weder-
om goed bezocht. Tibor sloeg 
een dubbelslag, hij won de avond 
en had de hoogste uitgooi van de 
avond, John Guldemond was de 
finalist. Martin Bax en Peter van 
de Laarse stonden aan het begin 
van de avond bij Tibor en John in 
de poule en ze troffen elkaar la-
ter op de avond ook in een fina-
le. Martin won deze finale van het 
derde niveau. Op het tweede ni-
veau stal Raymond van de Wei-
den de show. Hij boekte een in-
drukwekkend rijtje overwinnin-
gen, zoals op oud kampioen Bak 
en vijfvoudig kampioen Dan-
ny Zorn, en uiteindelijk knap in 
de finale van de beste vrouwelij-
ke dartster uit Kudelstaart; Floor 
van Zanten. Het was alweer de 
vierde gewonnen finale dit sei-
zoen van Raymond, maar de al-
lereerste keer ooit op het twee-
de niveau. In het vierde niveau 
bereikten Wessel Nieuwkoop en 
Wim Könst de halve finale, maar 
de finale ging tussen Michel van 
Galen en Anno Knol. Hoewel An-
no toch wel lichtelijk favoriet was 

ging Michel er met de overwin-
ning van door. Het was zijn vijf-
de gewonnen finale ooit, al was 
de laatste keer alweer vijf seizoe-
nen geleden. Rene Kruit had met 
één pijl succes bij het spel de Tri-
ple Pot. Het was al de zesde suc-
cesvolle poging dit seizoen, met 
nog acht dartsavonden te gaan is 
dat nu al een verbetering van het 
record.
Morgen, vrijdag 8 februari, is 
de volgende speelavond in het 
Dorpshuis. Hopelijk zijn er weer 
nieuwe gezichten. Elke darter kan 
namelijk zonder opgave vooraf 
meedoen, de Poel’s Eye is laag-
drempelig en geschikt voor al-
le niveaus; hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Man en vrouw, jong 
en oud, iedereen speelt door el-
kaar, maar dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn 
eigen niveau terecht. Het motto 
van de Poel’s Eye is dan ook; zo-
veel als mogelijk darten, op zo-
veel als mogelijk het eigen ni-
veau. De avonden zijn dartstoer-
nooitjes op zich. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost 
4 euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar. Op www.poelseye.nl is 
nog meer informatie te vinden.

Finalisten Anno en Floor naast winnaars Michel en Raymond.

Tafeltennis
Competitie weer van start 
voor Bloemenlust teams
Aalsmeer - De tafeltenniscom-
petitie is weer van start gegaan 
voor de Bloemenlust teams. Bloe-
menlust 1 ging weer van start in 
de derde klasse en kreeg HTC 8 
op bezoek in de Bloemhof. Bart 
Spaargaren verloor de eerste 
wedstrijd met het kleinst mogelij-
ke verschil; 10-12 in de beslissen-
de vijfde game. Ook Jan Spaarga-
ren kon zijn eerste tegenstander 
in de derde klasse niet verslaan. 
Johan Berk werd na een 2-0 voor-
sprong tot een vijfde game ge-
dwongen, maar die won hij over-
tuigend (11-5). In het dubbelspel 
konden Dirk Biesheuvel en Jan 
Spaargaren het hun tegenstan-
ders alleen in de derde game las-
tig maken, maar niet genoeg om 
een vierde game af te dwingen 
(6-11,5-11, 10-12). Door de twee-
de nederlaag van Jan kwam HTC 
op 1-4, waarna Bart met een over-
tuigende zege voor 2-4 zorgde. 
Johan en Jan wisten vervolgens 

niet te winnen, maar door over-
winningen van Johan en Bart in 
de laatste twee partijen kreeg de 
eindstand toch nog een wat dra-
gelijker aanzien: 4-6.
Jan Spaargaren en Dirk Biesheu-
vel speelden hun eerste wedstrijd 
in de DUO-competitie derde klas-
se en wonnen de uitwedstrijd bij 
Rapidity overtuigend met 1-4. 
Jan won zijn beide enkelspelen 
en samen met Dirk ook het dub-
belspel. Dirk moest één tegen-
stander, die over geluk niet te kla-
gen had, feliciteren.
Bloemenlust 2 speelde de eer-
ste wedstrijd uit tegen Rapidi-
ty 7. Frans van Ravensteijn won 
heel knap twee enkelspel partij-
en. Horst Krassen en Philippe Mo-
nier konden helaas niet tot winst 
komen, hoewel Horst er met een 
vijfsetter dicht bij kwam. Het 
dubbelspel werd door Philippe 
en Horst verloren in vier games. 
Einduitslag: 8-2

Hoge scores voor toppers 
van Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Op de laatste donder-
dag in januari werd er weer ge-
sjoeld voor de competitie in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Geen 
persoonlijke records over 10 bak-
ken, maar wel over 20 bakken. Pe-
tra Houweling kwam tot 2861, ge-
middeld 143,05 en Tim van Tiem 
tot 2833, gemiddeld 141,65. Ook 
deze avonden gooiden de top-
pers van de club weer hoge ogen: 
Albert Geleijn twee keer 152 pun-
ten, Petra Houweling deed dit 
één keer en ook Cock Tukker is 
weer helemaal terug na zijn ge-
broken heup. Ook hij sjoelde een 
score van 152 punten. Hans van 
Leeuwen noteerde nog een sco-
re van 150, boven het ‘normale’ 
puntenaantal van de hoge spe-
lers voor wie een 148 score op el-
ke bak het streven is. In de tussen-
stand staan Petra en Albert gelijk, 
Mariëtte van der Vlugt heeft in de 
A-Klasse 17 punten voorsprong 
op Karin Dijkstra. In de B-Klasse 
is de eeuwige strijd tussen Thijs 
Brozius en Kees Verbruggen nog 
niet beslist en in de C-Klasse is er 
tussen nummer één en nummer 
drie slechts 3 punten verschil.
Uitslagen per Klasse: Hoofdklas-
se: 1. Petra Houweling, 2. Tim van 
Tiem en 3. Patrick Haring. A-Klas-
se: 1. Mariëtte van der Vlugt, 2. 
Theo van Leijden en 3. Jacob van 
‘t Hof. B-Klasse: 1. Thijs Brozius, 2. 
Kees Verbruggen en 3. Jan Alder-
den. C-Klasse: 1. Jan Geleijn Dzn., 
2. Mirjam van den Berg en 3. Mah-
jan Yari.

Bekerwedstrijd
Zaterdag 26 januari is de vierde 
bekerwedstrijd van het seizoen 
gehouden in Zwolle. Bij de dames 
(geen Aalsmeerse deelneem-
sters) won verrassend Leonne 
Heijnis en bij de heren opnieuw 
winst voor Ronald Polman. De 
Aalsmeerse deelnemers konden 
geen potten breken: Cock Tukker 
29e, Tim van Tiem 31e, Patrick Ha-
ring 33e en Wim Eijlers 37e.
De jaarlijkse interclubwed-
strijd tussen de sjoelclubs uit 
Langeraar, Rijsenhout, Roelo-

en je introducee herkenbaar zijn 
als koppel. Originaliteit wordt be-
loond! Opgeven kan (alleen in 
duo’s) via volleybal@svomnia.nl. 

se afdwong. Spoedig werd de tus-
senstand 2-2 door een remise van 
kopman Adrie Voorn. Vervolgens 
kwam K&G op achterstand omdat 
invaller Jos Harte, Leo durfde zijn 
gezicht niet te laten zien, verloor 
van een van de sterkste spelers 
van Almere, 2-4. Alle druk kwam 
op de schouders van Wim Kees-
sen te liggen, dat is Wim wel toe-
vertrouwd. Zijn schijfwinst wist 
hij in het vergevorderde midden-
spel te verzilveren, eindstand 4-4. 
Door dit resultaat is het hoofd-
klasserschap voor K&G verzekerd, 
het team blijft derde staan, maar 
de kloof met de koploper Purme-
rend groeide. Dinsdag 19 febru-
ari moet K&G het opnemen te-
gen deze koploper. In de span-
nende onderlinge competitie van 
de Kwakelse dammers zijn er nog 
vier kandidaten over voor de ti-
tel. Deze strijd is elke maandag-
avond mee te maken in ’t Fort, 
vanaf 19.30 uur is iedereen wel-
kom. Inlichtingen bij Adrie Voorn 
via 0297-568472.

farendsveen en Aalsmeer is zo-
als verwacht gewonnen door de 
Aalsmeerders met een gemid-
delde van 114,64. Hans van Leeu-
wen (129,33) en Marja Springin’t-
Veld (124,92) haalden de hoogste 
punten, waar verder nog Wijnand 
Springin’tVeld (115,33), Sjaak Sie-
beling (113,00), Maria Baggen 
(102,75) en Wim van der Geest 
(102,50) voor Sjoelclub Aalsmeer 
meededen. Organisator Theo van 
Leijden (normaal van Sjoelclub 
Aalsmeer, deze keer voor zijn an-
dere club Langeraar) kwam tot 
een gemiddelde van 120,42.

Halve marathon
Zaterdag 2 februari is in Hillegom 
een halve marathon gesjoeld. 
Uitslagen per Klasse: A-Klasse: 1. 
Leo van Tiem, 137,58 gemiddeld. 
2. Tim van Tiem, 135,61. 3. Elisa 
Houweling, 130,42. 4. Kees Kuy-
pers, 130,26. 5. Marry Verhoeven, 
126,55. 10. Mariëtte van der Vlugt, 
120,35. 14. Cock van der Vlugt, 
115,26. C-Klasse: 6. Wim van der 
Geest, 104,97
De volgende competitieavond is 
op donderdag 14 februari en be-
gint om 20 uur in het Dorpshuis 
in Kudelstaart. Op zaterdag 9 fe-
bruari is de tweede Selectiewed-
strijd van afdeling West en op 
vrijdag 15 februari de vierde In-
terclubwedstrijd in Kudelstaart. 
Voor uitslagen en informatie zie 
ook www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Derde plaats voor Elisa Houweling 
bij de halve marathon van Hille-
gom.
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Zaalcompetitie hockey
MD1 Qui Vive kampioen!
De Kwakel - De MD1 van Qui Vive 
heeft zaterdag 2 februari de zaal-
competitie afgesloten en is daar-
bij kampioen geworden. De mei-
den hebben de afgelopen weken 
heel goed gehockeyd en zijn on-
der leiding van coaches Eva en 
Anke echt gegroeid. 
Afgelopen zaterdag moest er nog 

gestreden worden tegen Hurley 
en Abcoude en daarbij konden 
ze na een overwinning van 14-0 
en 5-3 de kinderchampagne la-
ten knallen. 
Eef, Lynne, Noor, Daphne, Nikki, 
Linde, Silver, Manou en Lotte: van 
harte gefeliciteerd Jullie hebben 
het top gedaan!

Kom beeballen bij Thamen
De Kwakel - Kom jij ook beebal-
len bij honk- en softbalvereniging 
Thamen? Beeball is een stoer, flit-
send en leuk spel voor kinderen 
van 5 tot en met 10 jaar. Door de 
kleine teams en eenvoudige spel-
regels worden kinderen volledig 
bij het spel betrokken en zijn ze 
volop in beweging. 
Bij Beeball staan teamgeest, spor-
tiviteit en spelplezier voorop. 
Door het spelen van Beeball ra-
ken kinderen snel vertrouwd met 
het slaan, gooien en vangen. Op 
speelse wijze maken kinderen 
zich snel de technische vaardig-

heden van honkbal en softbal ei-
gen. Beeball kenmerkt zich in het 
bijzonder doordat het spel door 
kinderen vanaf 5 jaar en met klei-
ne teams en aangepast veldfor-
maat gespeeld wordt. Interesse 
om mee te trainen? Je bent van 
harte welkom om geheel vrijblij-
vend vier keer gratis mee te trai-
nen.
Voor meer informatie en het op-
geven voor de training graag 
een e-mail sturen naar: nieuwel-
eden@thamen.info. Je krijgt dan 
een uitnodiging om mee te trai-
nen bij Thamen aan de Vuurlijn.

Zestiende ronde bij AAS
Luuk houdt de vaart er 
in bij het jeugdschaken
Aalsmeer - Luuk V. houdt er de 
vaart in. Tijdens de zestiende ron-
de van het jeugdschaken bij AAS 
werd runner-up Marien gestopt. 
Jasper kwam dichterbij de twee-
de plaats door Christian te ver-
slaan. De achterstand van Jas-
per op Christian is nog maar één 
punt. Ook Robert houdt met 9 
punten zicht op de tweede plaats 
en won van Rune. Luuk B. en Kon-
rad speelden remise en staan 
met Marien gedeeld vijfde. Si-
mon won netjes van Kai en staat 
maar een hal�e achter de sub-
top. Wat lager op de ladder wa-
ren er ook interessante partijen. 
Zo won Niek van Dylan en Bryan, 
met zwart, van Kevin. Stijn heeft 

kennelijk de weg omhoog gevon-
den, want hij won van Pieter. Het 
dames duel tussen Merel en Vic-
toria werd door Merel gewonnen.
Rink en Lola speelden remise en 
nieuwkomer Storm was uitge-
loot.
Er doen nu 25 jeugdspelers mee 
aan de spannende en gezellige 
jeugdcompetitie van AAS. Maar 
er kunnen altijd meer kinderen 
meedoen. Er wordt geschaakt 
volgens een laddersysteem, zo-
dat je altijd kan aanhaken en te-
gen iemand speelt van ongeveer 
gelijke sterkte. Kijk voor meer in-
formatie en uitslagen op: www.
aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Turnsters Omnia succesvol bij rayonwedstrijden 

Zilver voor Roos en Jet 
en brons voor Zoë

Zilver voor Roos van Kessel en Jet van Kooten, brons voor Zoë Lodder.

Aalsmeer - Zaterdag 2 februa-
ri werden de tweede serie voor-
wedstrijden van rayon Amster-
dam gehouden in de Turnhal 
in Amsterdam-Sloten. SV Om-
nia 2000 nam op deze dag met 
33 turnsters deel aan deze ray-
onkampioenschappen onder lei-
ding van trainsters Anneke Nap, 
Mariët Tas, Ilse Sandifort en Cha-
ron Spring in ‘t Veld. Het aantal 
turnsters in de categorie instap 
D2 was zo groot dat deze verdeeld 
waren over de eerste en tweede 
wedstrijd. In de eerste wedstrijd 
turnden er acht turnsters van SV 
Omnia. Jill Flekzer werd 18e, Da-
niek Splinter 15e, Arwen Rosen-
krantz 10e, Nicky Hoogendijk 9e, 
Mila van den Heuvel 7e. Jacky van 
Leeuwen werd 3e op de Sprong 
en in het eindklassement behaal-
de ze de 6e plaats. Dat beteken-
de helaas net naast de medail-
les. Anne Meijn turnde de bes-
te balkoefening van alle instap-
pers van SV Omnia en met 13.50 
punten scoorde ze hiermee de 4e 
plaats. In totaal eindigde ze op de 
5e plaats en kreeg hiervoor een 
medaille. Zoë Lodder werd 3e 
bij de Vloer, 2e bij de Sprong en 
met 14.00 punten werd ze 1e bij 
de Brug. In het eindklassement 
eindigde Zoë op de 3e plaats en 
won dus de bronzen medaille. In 
de tweede wedstrijd turnden er 
eveneens in de categorie instap 
D2 acht turnsters van SV Omnia. 
Nori Kuipers werd 15e, Lotte Ber-
bee 11e, Roxanne Vermeulen 10e. 
Noortje Verbeek behaalde op de 
Brug de 3e plaats en met een sco-
re van 13.70 op de Sprong zelfs 
de 1e plaats. In het eindklasse-
ment eindigde Noortje op de 8e 
plaats. Frederique Essenius werd 
7e . Brit de Groot behaalde de 3e 
plaats bij de Sprong en in totaal 
eindigde ze op de 6e plaats. He-
laas net naast de medailles. Fien 
Bax eindigde op de 5e plaats. El-
lis Mulder werd 3e op de Vloer en 
in totaal bereikte ze de 4e plaats. 
Fien en Ellis ontvingen voor deze 
hoge plaatsing een medaille. 

In de categorie Pupil 1 D1 turn-
den Fenne Vogel, Jet Snoek en 
Britt Lisierse. Britt eindigde op de 
11e plaats. Jet Snoek werd 2e op 
de Sprong en in totaal bereikte ze 
10eplaats. Fenne werd 3e op de 
Sprong en in het eindklassement 
eindigde zij op de 9e plaats. In de 
categorie pupil 2 D2 turnden vier 
Omnia-turnsters. Jente Spaar-
garen werd 2e op de Sprong en 
in totaal eindigde ze op de 13e 
plaats van de 23 deelneemsters. 
May Burke eindigde op de 12e 
plaats, Jente Tolsma op de 10e en 
Alisa Kockelkorn op de 9e plaats.
In de categorie Pupil 2-D1 turn-
den drie Omnia-turnsters. Ran-
ya Hnassay eindigde op de 11e 
plaats, Alicia den Ouden op de 
10e plaats. Noa Verbeek werd 
2e op de Sprong en in het eind-

klassement eindigde ze op de 
5e plaats. Hiervoor mocht ze een 
medaille in ontvangst nemen. In 
de categorie Jeugd 1-D1 turnden 
drie Omnia-turnsters. Dieuwer-
tje Gerritsma eindigde op de 11e 
plaats. Sanne Klein werd 2e op de 
Sprong in totaal bereikte ze de 
9e plaats. Nada Hnassay eindig-
de op de 8e plaats. Roosmarijn 
de Rond da Silva Futre kon helaas 
niet meedoen wegens een bles-
sure. In de categorie Junioren 4e 
divisie turnden Fleur Snoek en Jet 
van Kooten. Fleur werd 2e op de 
Sprong en 3e bij de Balk. In totaal 
bereikte Fleur de 7e plaats. Jet 
van Kooten turnde een vrij con-
stante wedstrijd en eindigde hier-
mee op de 2e plaats. Een zilveren 
medaille voor Jet. In de categorie 
senioren 4e divisie turnden Elaine 
van Bakel en Jasmin Aileen. Elai-
ne werd 1e op de Sprong, 2e op 
de Brug en in het eindklassement 
eindigde Elaine op de 5e plaats. 
Jasmin werd 1e op de Balk, 2e op 
de Sprong en zij bereikte in totaal 
de 4e plaats. Elaine en Jasmin kre-
gen allebei een medaille voor de-
ze prestaties. 

Mini City Cup
Op zondag 3 februari mochten 
de twee jongste turnsters van SV 
Omnia in de categorie pre-instap 
mee doen aan de Mini City Cup, 
georganiseerd door City Gym-
nastics uit Amsterdam. Voor Fleur 
Bomert en Roos van Kessel was 
dit hun allereerste wedstrijd bui-
ten de club. Het leuke was dat el-
ke deelneemster al een medail-
le kreeg voor het meedoen. Die 
was alvast binnen. Roos had wel 
een heel mooi debuut, want ze 
bereikte de 2e plaats en ontving 
hiervoor de zilveren medaille. Bij 
deze wedstrijd werden er ook 
nog medailles per toestel uitge-
reikt. Fleur ontving voor de Brug 
de bronzen medaille. Roos kreeg 
voor de vloer de bronzen medail-
le en voor de Brug de gouden me-
daille. Voor beide turnsters een 
droomdebuut. Roos en Fleur mo-
gen volgend seizoen turnen in de 
categorie instap D2. De 33 turn-
sters van de tweede voorwed-
strijd krijgen pas over enkele we-
ken te horen of ze zich geplaatst 
hebben voor de Regiokampioen-
schappen. Nog even in spanning 
afwachten dus. Ook nieuwsgierig 
geworden naar turnen? Kijk dan 
op www.svomnia.nl. voor het les-
rooster en loop gerust eens bin-
nen voor een proefles. 

SV Omnia Ritmische Gymnastiek
Goud voor Manon van der 
ploeg bij districtsfinale
Aalsmeer - Op zaterdag 2 febru-
ari was het al vroeg een drukte 
van belang in sporthal de Bloem-
hof. Om half acht ‘s morgens ging 
de zaal namelijk al open voor 
acht Ritmisch Gymnastiek vereni-
gingen, met ongeveer 120 deel-
neemsters, die kwamen deel-
nemen aan de tweede districts-
wedstrijd Mid-West 2e divisie. 
De wedstrijd werd goed en strak 
georganiseerd door SV Omnia 
2000, verliep volgens schema en 
er heerste een gezellige sfeer. Na 
deze wedstrijd werd bekend wie 
er doorstromen naar de districts-
finale Mid-West. 
Eerst mochten de Junioren hun 
oefeningen laten zien, vervol-
gens waren de duo oefeningen 
van de Junioren en Senioren aan 
de beurt. De derde ronde moch-
ten de Senioren de vloer op met 
hun individuele bal en hoepel oe-
feningen. Namens Omnia kwa-
men Edita Oganisjan, Fabiën-
ne Roof en Manon van der Ploeg 
in actie. Manon liet een fantasti-
sche bal- en hoepeloefening zien 
en behaalde de eerste plaats. De 
baloefening van Fabiënne en Edi-
ta ging prima, helaas hadden 
beide in de hoepeloefening een 
foutje. Manon en Fabiënne gaan 
door naar de A finale. Edita naar 
de B finale. In ronde 4 waren de 
Mini’s aan de beurt. Super lief en 

schattig, er werden ook hele goe-
de oefeningen neer gezet. In ron-
de 5 en 6 kwamen er veel meisjes 
van Omnia de vloer op, want toen 
mochten de Benjamins en Preju-
nioren hun hoepel- en duo- oe-
feningen laten zien. Mandy Wei, 
Francesca Casto, Nine Wentzel, 
Fenna van Dillewijn en Sanne de 
Vries zijn de Prejunioren van Om-
nia. Zoey van der Weele, Yara van 
Dillewijn en Ilse Post zijn de Ben-
jamins. Yara en Zoey behaalden 
als duo heel knap de vijfde plaats. 
Bij de Benjamins gaat Zoey naar 
de A finale en Yara en Ilse naar 
de B finale. In de leeftijdsklas-
se Pre-junioren gaat Mandy naar 
de A finale en Nine, Fenna, San-
ne en Francesca naar de B fina-
le. Iedereen zag er prachtig uit. 
De één nog meer glitters en kleu-
ren dan de ander. Wat een prach-
tige sierlijke sport om naar te kij-
ken. Er zweefden hoepels, bal-
len én gymnasten door de lucht 
en het niveau was fantastisch. 
Op zoek naar een leuke sierlijke 
sport? Dan is Ritmische Gymnas-
tiek echt iets voor jou. Lekker be-
wegen op muziek met materialen 
als touw, hoepel, bal, lint en knot-
sen. Kom gerust woensdag van 
15.30 tot 16.30 naar de Bloem-
hof en train een keer mee. Kijk op 
www.svomnia.nl voor het volledi-
ge lesrooster.

Van links naar rechts: Manon van der Ploeg (goud), Fabiënne Roof en Edi-
ta Oganisjan van SV Omnia 2000.

‘Lomp en onbehouwen’ winnaar!
Beachvolleybaltoernooi 
MdR voor KiKaRow
Uithoorn - De initiatieven om 
geld op te halen voor KiKaRow 
schieten als paddestoelen uit de 
grond bij roei- en kanovereni-
ging Michiel de Ruyter. Na on-
der meer een kerstmarkt en een 
grote nieuwjaarsduik te hebben 
georganiseerd, verzorgde MdR 
afgelopen weekend een eigen 
beachvolleybal-toernooi. In een 
paar uurtjes werd zo maar liefst 
driehonderd euro verdiend. De 
organisatie besloot zijn succes-
volle sporttoernooi van vorig jaar 
ditmaal in het teken van KiKaRow 
te zetten. Doordat The Beach in 
Aalsmeer bereid was om mee 
te werken als sponsor, kon een 
groot deel van de inschrijfkos-
ten rechtstreeks naar het goede 
doel. Terwijl er ook nog een mid-
dag fanatiek gesport kon worden. 
Want al bij de eerste wedstrijden 
bleek dat alle acht teams vol voor 
de winst wilden gaan. Dat lever-
de knappe rally’s met weergaloze 

reddingen op. Soms met verzwik-
te enkels en gebroken brillen als 
gevolg.
De ploeg ‘Roeiers met ballen’ wist 
intussen met speciale hawaii-out-
fits hun tegenstanders listig af te 
leiden. Ze schopten het zo uitein-
delijk tot een derde plek, na een 
zinderende strijd om het brons 
die pas in de verlenging werd be-
slist. Op hetzelfde moment was 
de finale tussen ‘Lomp en onbe-
houwen’ en ‘VC Hammer’ min-
stens zo bloedstollend. Na een 
kwartier te hebben gespeeld, 
was de krachtmeting nog altijd 
niet beslist en werd een match-
point voor ‘VC Hammer’ uiteinde-
lijk omgebogen in een grandio-
ze eindklapper voor ‘Lomp en on-
behouwen’. Direct na afloop gin-
gen er geluiden om op snel weer 
een toernooi te organiseren. Kijk 
voor de volledige uitslag en meer 
informatie over de roei- en ka-
novereniging op www.mdr.nu.

Op koeienpad 
met boswachter

Amstelland - Ga in het Amster-
damse bos op koeienpad met de 
boswachter op zondag 24 februa-
ri om 14.00 uur. Wie weet kom je 
de Schotse Hooglanders tegen. 
Die doen nuttig werk in het Bos. 
Daar gaat de boswachter van al-
les over vertellen. De wandeling 
is geschikt voor elke goede wan-
delaar ouder dan 12 jaar en start 
bij de Parkeerplaats Kleine Poel/
Camping aan de Bosrandweg, in 
het zuiden van het Bos. Kosten 5 
euro, graag gepast en contant be-
talen. Aanmelden kan telefonisch 
via 020-5456100 en via www.am-
sterdamsebos.nl.








