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Wethouder Robert van Rijn: “Ik ben blij dat er nu een goede, veilige rotonde komt bij de Catharina Amalialaan.”

Schade?
Welke schade? Optimale verkeersafwikkeling en toekomstbestendig
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001
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KUDELSTAART

Sinds
1928!!
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Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
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Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

VOOR HET
OFFICIËLE
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 6

Machineweg: Nieuwe, veilige
inrichting met rotonde

Aalsmeer - Veilig verkeer op de Machineweg voor alle weggebruikers en aanleg van een rotonde bij de kruising met de Catharina
Amalialaan. Dat is wat de gemeente wil bereiken met nieuwe inrichtingsplannen voor de weg. Woensdag 22 januari werden die
plannen gepresenteerd in de Bloemhof en gaven zo’n 70 bezoekers hun aandachtspunten aan de gemeente mee.
Optimale verkeersafwikkeling op
een toekomstbestendige en verkeersveilige manier. Niet alleen
voor de automobilist maar ook
voor fietsers en voetgangers. Dat
is waar de plannen van de gemeente voor bedoeld zijn. “Een
goed, veilig en toekomstbestendig wegennet, met goede verbindingen met de regio zijn belangrijk voor Aalsmeer”, zegt wethouder Verkeer Robert van Rijn. “Ik
ben heel blij dat er nu een goede,
veilige rotonde komt bij de Catharina Amalialaan. Uiteraard is
de mening van de bewoners over
deze plannen waardevol voor
ons. Nu we de aandachtspunten
van de bezoekers hebben meegekregen, kunnen die waar mogelijk een plek krijgen in de verdere uitwerking van de plannen.”
Terugbrengen snelheid
Naast vele positieve geluiden wa-

ren er ook een paar aandachtspunten. De belangrijkste boodschap van de bewoners is dat de
rotonde bij de Hornweg moet
blijven omdat die volgens hen
veiliger is dan een kruising. Het
was ooit een kruising waar regelmatig ongelukken gebeurden,
waaronder enkele met dodelijke
afloop. Er steken ook veel kinderen over. De gemeente bekijkt nu
naar aanleiding van de inbreng
van de bewoners of de rotonde
toch kan blijven.
Een ander aandachtspunt was het
terugbrengen van de snelheid op
de Machineweg tussen de Japanlaan en de Legmeerdijk van 50
naar 30 kilometer. Het verlagen
van de snelheid kon op steun rekenen van de bezoekers. De toepassing van drempels had minder steun. Er wordt nu samen met
de bewoners gekeken naar de
definitieve inrichting van dit deel.
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INFORMATIE:
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Robbert-Jan van Duijn krijgt het ambtsketen omgehangen door oud-burgemeester Frans Buijserd van de gemeente Nieuwkoop.
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“Ik denk dat ik het wel kan”

Burgemeester RobbertJan van Duijn beëdigd

Aalsmeer/Nieuwkoop - “Ik heb
het nog nooit gedaan, dus ik

denk dat ik het wel kan.” Een uitspraak van Pippi Langkous, die

De bewoners willen hier een totale afsluiting en gaan hier zelf een
draagvlakonderzoek naar doen.
Ook vroegen diverse bewoners
om een afsluiting voor vrachtwagens tussen de Catharina-Amalialaan en de Legmeerdijk en was
het verzoek om te onderzoeken of de rotonde bij de Catharina- Amalialaan wat kon opschuiven naar het zuiden. Ook naar deze punten gaat de gemeente nog
kritisch kijken.
Planning
De planning is dat de Machineweg tussen de kruising met de
Aalsmeerderweg en de Legmeerdijk in de periode 2020 tot 2023
in fases heringericht wordt. Dit
geldt voor zowel de kruispunten
als de wegvakken en de fietspaden.
De volgende stap is nu het verder uitwerken van de plannen in
overleg met omwonenden, belanghebbenden en belangenorganisaties. Kijk voor meer informatie over wegwerkzaamheden
op de website: www.aalsmeer.nl/
werkinuitvoering.
werd gebruikt door de nieuwe
burgemeester van de gemeente Nieuwkoop, Robbert-Jan van
Duijn. Maandag 3 februari is de
geboren Kudelstaarter beëdigd
tijdens een buitengewone raadsvergadering door de commissaris van de Koning, de heer Jaap
Smit. Hij noemde de benoeming
een prachtige stap in de bestuurlijke loopbaan van Robbert-Jan
en zei hem een aanwinst voor de
gemeente Nieuwkoop te vinden.
“Geniet van het mooie, aantrekkelijke Nieuwkoop en laat Nieuwkoop van jou genieten. Maak er
wat van met elkaar.” De voormalige wethouder in Aalsmeer mocht
in de raadzaal in Nieuwveen vele bekenden begroeten. Het volledige college van B&W Aalsmeer
was aanwezig, evenals alle politici van ‘zijn’ fractie CDA, vrienden,
familie en collega’s. De raadzaal
was bijna te klein om alle belangstellenden een stoel te geven.
Rode Lantaarn
Robbert-Jan kreeg niet alleen de
ambtsketting om zijn schouders,
maar mocht ook de voorzittershamer in ontvangst nemen en de

Auto toch niet
verduisterd
Aalsmeer - Op woensdag 29 januari om kwart voor zes in de
ochtend hield de politie een
scancontrole nabij de Waterwolftunnel. Bij een passerende auto
werd alarm geslagen. De wagen
stond als verduisterd gesignaleerd. Agenten zijn achter de bestuurder aangereden en hebben
hem op een terrein aan de Legmeerdijk tot stoppen gemaand.

De eigenaar, een 35-jarige man
uit Almere, verklaarde de wagen
gekocht te hebben bij een garage
met bemiddeling van zijn bank.
De auto is voor onderzoek in beslag genomen. Enkele uren later is de auto weer teruggegeven
aan de eigenaar, hij bleek te goeder trouw. Het onderzoek van de
politie gaat verder. Er gaat tegen
de vorige eigenaar van de auto
en het bedrijf waar hij werkte een
civiele procedure gevolgd worden als onderdeel van het grootschalige landelijke onderzoek
naar fraude met kentekens.

dermeesterplein. Door medewerkers werd gezien dat de man stickers met goedkopere prijzen op
vleesproducten plakte. De politie
is gealarmeerd en de inwoner is
Aalsmeer - Op vrijdag 31 janua- gehoord. Hij heeft een winkelverri even voor tien uur in de avond bod van een jaar gekregen. In tois een 36-jarige inwoner betrapt taal had hij voor 93 euro aan vlees
op fraude in een super op het Pol- ‘afgeprijsd’.

Vleesproducten
‘afgeprijsd’

geweest. Met ‘we’ bedoelde hij
vriendin Lesley, die Robbert-Jan
tijdens de bezoeken vergezelde.
“Als je hier gaat solliciteren en je
wordt burgemeester, dan ga ik
met je mee”, heeft ze gezegd. “En
hier zijn we dan. Het voelt nu al
goed en vertrouwd.” Robbert-Jan
van Duijn volgt Frans Buijserd op,
die bijna dertien jaar burgemeester is geweest van de gemeente Nieuwkoop in Zuid-Holland,
op slechts zo’n twaalf kilometer afstand van Aalsmeer en Kudelstaart in Noord-Holland.
Felicitatie voor de kersverse burgerode lantaarn (ja, hij bestaat echt) meester van Nieuwkoop van burals nu jongste burgemeester (32 gemeester Gido Oude Kotte van
jaar) van Nederland. Hij kreeg de- Aalsmeer.
ze uit handen van de nu op één
na jongste burgemeester van
Zundert, Joyce Vermue (34).
Nieuw avontuur
Robbert-Jan van Duijn zei in zijn
slotwoord klaar te zijn voor dit
nieuwe avontuur. “Ik kijk uit naar
gesprekken met u (gemeenteraad) over stikstof, Schiphol en
woningbouw. Ik mag aan de slag.
We hebben nog nooit met elkaar gewerkt, maar ik denk dat
we dit wel kunnen.” Hij beaamde dat Nieuwkoop een prachtige gemeente is. “We zijn hier het
afgelopen half jaar regelmatig
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Online communiceren met de overheid

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 Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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 antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers 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.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. 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.

Opbrengst voor blindengeleide- en hulphonden

Dopjesactie.nl op zoek
naar meer vrijwilligers
Aalsmeer - Vanuit een locatie in
Aalsmeer is er al jarenlang een actie gaande onder de naam: Dopjesactie Nederland. De hiervoor
opgerichte vereniging verzamelt
plastic dopjes en brengt deze bij
een groothandel in recycling. Het
geld, wat daar mee wordt verkregen, is bestemd voor het opleiden van blindengeleide honden
en hulphonden. In het land staan
circa 50 bakken waar iedereen

doppen in kan gooien. De bakken worden regelmatig door vrijwilligers geleegd. In het jaar 2019
zijn in totaal circa 60 ton doppen
opgehaald. Om dit te kunnen blijven doen, is de vereniging naarstig op zoek naar meer vrijwilligers voor diverse lichte werkzaamheden.
Interesse, aanmelden of meer informatie? Kijk dan op de website:
www.dopjesactie.nl.

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

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

komsten voor kinderen. Vertaling in het Engels en Spaans.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
10u. Dienst met ds. P. Busstra
uit Apeldoorn en 16.30u. ds.
J.M. Mudde uit Haarlem, gez.
dienst met CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering in Kloosterhof met
M. van Zoelen. Zondag om
9.30u. Viering o.l.v. parochianen m.m.v. Karmelkoor en 14u.
Poolse dienst met Andrzej in
Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Roemeens-orthodoxe Parochie:
Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ioan.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst met
mw. Sikkel uit Badhoevedorp.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Oecumenische
Dienst met pastor A.M. Creemer-Allard.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 10u. Oecumenische
viering in De Spil.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag in gebouw Mendel, Zwarteweg 98. Op 10 februari om
20u. met ds. Ab Agtereek.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag

lastingaangiftes of het aanvragen
van verschillende soorten toeslagen. De cursus start op dinsdag
3 maart en de vervolgdagen zijn
dinsdag 10, 17 en 24 maart, telkens van 19.00 tot 21.00 uur. Met
deze cursus op zak kan eenieder
voortaan zelfstandig aan de slag
met het online regelen van overheidszaken. Geen onzekerheid
meer over welke formulieren nodig zijn en waar deze te vinden
zijn en een hoop tijdsbesparing,
want heen en weer naar het gemeentehuis hoeft niet meer.
Meer informatie over de cursus
is te vinden op de website van de
Bibliotheek: www.debibliotheekamstelland.nl. De cursus is gratis, graag wel vooraf aanmelden
Aalsmeer - Participe Amstelland via de website. De cursus Digisorganiseert vandaag, donderdag terker wordt georganiseerd door
6 februari, weer een Pools spreek- de Bibliotheek Amstelland.
uur van 15.30 tot 17.30 uur.
Heb je vragen of problemen
die je wil bespreken? Kom naar
het Pools spreekuur op het Infopunt in Aalsmeer. Pools sprekende medewerkers helpen je
gratis. Wacht dus niet, maar kom
langs! Het Pools Spreekuur is op
het Infopunt in de Bibliotheek in
Verschijnt donderdag
de Marktstraat 19. Voor meer informatie kan contact worden opEDITIE 1
genomen via 0297-326670 of via
AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
team.aalsmeer@participe.nu

Pools spreekuur
bij Infopunt

COLOFON

Nieuwe Meerbode

Inloop 65+ over
Valentijnsdag

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

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

Amstelland - Online communiceren met de overheid. Hoe doe
je dat? Binnenkort komt de belastingaangifte er weer aan. Voor
wie hier digitaal niet helemaal
uitkomt, organiseert Bibliotheek
Amstelveen de vierdelige cursus
Digisterker. De cursus Digisterker is bedoeld voor mensen die
enige ervaring met de computer
hebben, maar wat onzeker zijn
in het online regelen van overheidszaken. Denk hierbij aan be-

RIJSENHOUT

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

Kerkdiensten
Zondag 9 februari
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Rob Kool.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. met ds.
D. Visser en 16.30u. met ds.
J.M. Mudde in Lichtbaken, Rijsenhout . Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en zondagsschool
voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met br. Gabe Hoekema.
Collecte: Lesbos Kara Tepe.
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
ds. Mirjam Vermeij.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Dienst met ds. G.H.
de Ruiter, Aalsmeer. Organist:
Joshua Prins. Om 19u. Check
In.
- Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag om 10u. Dienst
met ds. M.J. Zandbergen. Organist: Rogier Postma.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Daniel Hoogteijling. Om 10u. Jeugddienst.
Babyoppas en aparte bijeen-

Cursus Digisterker in bieb

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

Voor slaapgebouw in Oeganda

Cheque van OSA voor
‘Heart for Children’

Aalsmeer - Onlangs is door de
OSA een subsidiecheque uitgereikt aan Joop de Vries van de
Stichting Heart for Children. Deze stichting heeft met een benefietavond in 2019 totaal 5.250 euro ingezameld. Het ingezamelde en het subsidiegeld zal worden besteed voor het inrichten
van een slaapgebouw met vier
slaapkamers met in elk twaalf
bedden voor jongens vanaf 14
jaar in Oeganda. Er was een bedrag van 6.500 euro nodig voor

dit project. Van voorzitter Nijland
van de stichting Ontwikkelings
Samenwerking Aalsmeer heeft
Heart for Children een cheque
van 1250 euro gekregen, zodat
het benodigde bedrag is bereikt
en het project tot uitvoer gebracht kan gaan worden. Meer informatie over dit project is te vinden op www.heart4children.org.
Kijk voor informatie over de stichting OSA en/of het aanvragen
van subsidie van een project op:
www.osa-aalsmeer.nl

Aalsmeer - Aanstaande zondag
9 februari is er weer een inloop
voor alle senioren vanaf 65 jaar in
Aalsmeer e.o. die de zondagmiddag lang vinden duren. Er wordt
begonnen met thee of koffie, er
wordt een gedicht of verhaal verteld en er wordt geluisterd naar
muziek. Thema van deze middag
is: ‘Het ontstaan van Valentijnsdag’. Er is alle gelegenheid voor
ontmoeting met elkaar. Men doet
ook graag een spelletje. Iedereen vanaf 65 jaar is van harte welkom tussen 15.00 en 16.30 uur in
de Bindingzaal van de Doopsgezinde Gemeente aan de Zijdstraat
55. Koffie en thee staan klaar. Er
wordt een vrijwillige bijdrage van
2 euro per persoon gevraagd.
Voor informatie: 0297-326527.

Oost-Inn: Inloop
en peuterinstuif

Aalsmeer - Op woensdag 12 februari is er van 9.30 tot 11.30 uur
inloop en ontmoeting, onder het
genot van een kopje koffie of
thee, in de Oost-Inn. Ook wordt
van 9.30 tot 10.30 uur een peuterinstuif gehouden. Samen met
je kindje tot 4 jaar een uurtje spelen, zingen, dansen en een werkje maken. Deze keer is het thema
Valentijn. Belangstellenden zijn
beteren. Voor het onderzoek zijn hartelijk welkom in de Oost-Inn
ruim 400 patiënten nodig. Doet in de Mikado aan de Catharina
u ook mee? Meedoen kan als u Amalialaan 66. Voor inlichtingen:
tussen de 40 en 85 jaar bent; al 0297-325636 of 0297-321636
3 maanden of langer knieklach- of kijk op de website hervormten heeft; geen knie-injectie of fy- daalsmeer.nl/oosterkerk
siotherapie voor de knie heeft gehad in de afgelopen 6 maanden
en geen knieprothese of ernstige andere aandoeningen heeft.
Heeft u interesse of wilt u meer
weten? Neem voor meer informatie dan contact op met Dr. Jesper
Knoop of Willemijn van Berkelde Joode via 06-11159181 of via Aalsmeer - Op zaterdag 8 februari verzorgen de Aalsmeerse musioctopus@vu.nl.
ci Wilma Schoenmaker (sopraan),
Carin Bremer (mezzosopraan) en
Theo Griekspoor op orgel en piano een concert in de Pelgrimskerk te Badhoevedorp. Wilma en
Carin zingen een zestal solo’s, begeleidt door Theo op de piano.
Aalsmeer - Tijdens de PCOB le- Verder neemt Theo (die overigens
denmiddag op donderdag 13 fe- ook tot de vaste organisten in debruari komt beroepsvisser Theo ze kerk is toegetreden) een drieRekelhof vertellen over palin- tal orgelsolo’s voor zijn rekening.
gen en de Westeinderplassen. De Het concert begint om 17.00 uur
bijeenkomst is in Zorgcentrum en duurt een klein uur. Na afloop
Aelsmeer en begint om 14.30 uur. kan men nog wat napraten met
Het belooft een mooie middag te elkaar onder het genot van een
worden.
drankje. De toegang is uw gift.

Deelnemers gezocht voor
knieartrose-onderzoek

Aalsmeer - Voor een onderzoek
van de Vrije Universiteit Amsterdam worden deelnemers gezocht met knieartrose. Ruim 60
fysiotherapiepraktijken, waaronder in Aalsmeer, zetten zich in om
de fysiotherapiebehandeling bij
mensen
knieartrose
te verVoormetméér
lokaal

nieuws uit de regio!
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in om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis, Jasmijnstraat 33. Op
18 februari om 20u. met Peter
Slagter over ‘Het leven van David’.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

Aalsmeerse
musici in
Badhoevedorp

Beroepsvisser
bij de PCOB

Advertenties, redactie en
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 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
Tel. 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
Tel. 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
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Officiële Mededelingen
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 BURGERZAKEN
ma. di. do. vr.
08.30-14.00 uur
wo:
08.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen en uittreksels)
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning ondertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden
gemaakt.
Het callcenter is bereikbaar via 0297-387575 op:
ma, vr
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
Enkel op afspraak 0297-387575
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
ma, di, wo.
08.30-15.30 uur
do.
08.30-16.30 uur
vr.
08.30-12.30 uur
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
wo.
13.00-16.30 uur
OPENINGSTIJDEN POLITIELOKET
ma, di, do, vr.
08.30-14.00 uur
wo.
08.00-20.00 uur
za.
gesloten
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden.
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend 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: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een 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
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

BEKENDMAKINGEN

-

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? 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 omgevingsvergunningen 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 telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones 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
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen 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 verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste 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: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
VERGADERING DINSDAG 11 FEBRUARI 2020
Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en
economie en maatschappij en bestuur op dinsdag 11 februari
2020, 20.00 uur
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.03
20.05
20.45
21.15

2.
3.
4.
5.
6.

21.30
21.35
21.45

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
de heer D. Kuin.
Vaststelling van de agenda
Mededelingen van het college
Huisvestingsverordening Aalsmeer 2020
Wijziging Verordening Wmo
Gemeentegarantie lening
Windsurfclub Aalsmeer (WSCA)
Regionale samenwerking
Vragenkwartier
Sluiting

GEMEENTE AALSMEER – VASTSTELLING
WIJZIGINGSPLAN ‘LANDELIJK GEBIED OOST
– MACHINEWEG 295A’ EN BESLUIT HOGERE
GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER (Z19-038111)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend, dat zij op 28 januari 2020 het wijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost - Machineweg 295a’ hebben vastgesteld.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij bij
besluit van gelijke datum op grond van artikel 110a van de Wet
geluidhinder hogere grenswaarden hebben vastgesteld voor
één woning die aan de Machineweg geprojecteerd is.
Doelstelling en plangebied
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van
het perceel Machineweg naast 295 in Aalsmeer. De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor het realiseren van één
vrijstaande, particuliere woning. Er wordt toepassing gegeven
aan de bevoegdheid om ter plaatse het bestemmingsplan te
wijzigen zoals genoemd in artikel 15.7 lid 1 van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied
Oost’. Geluidsonderzoek heeft uitgewezen dat voor de woning
die wordt gerealiseerd aan de Machineweg de voorkeurswaarde volgens de Wet geluidhinder wordt overschreden.
Onderzocht en gemotiveerd is dat maatregelen aan de weg of
geluidsschermen niet wenselijk of afdoende zijn. De maximale
ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Voor de ontwikkeling heeft het college een besluit hogere grenswaarden Wet
geluidhinder genomen.
Procedure
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 7 februari tot en met 19 maart
2020 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.02R-VG01 en
- via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie
zijn: maandag t/m donderdag van 14.30-16.30 uur. Op
woensdagavond van 16.30 uur tot 20.00 uur en vrijdag van
8.30-10.30 uur;

de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aanmelden via
receptie(openingstijden balie: maandag tot en met
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Beroepsmogelijkheid
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerp ontheffingsbesluit hogere
grenswaarden bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan kunnen vanaf 8
februari 2020 gedurende de termijn van 6 schriftelijk beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit
tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
EXPOSITIE JACK BREEN VERLENGD
De expositie van Jack Breen over architectuur in Aalsmeer
in de trouwzaal van het Raadhuis is verlengd tot en met 9
maart. De expositie is gratis te bezichtigen tijdens kantooruren. Op 9 maart sluit Jack Breen af met een lezing. Hiervoor kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar:
m.boerhof@amstelveen.nl.
GEMEENTE AALSMEER – VERVANGEND BESLUIT
BESTEMMINGSPLAN ‘2E HERZIENING HORNMEER –
MEERVALSTRAAT-ROERDOMPLAAN’ Z-2017/017386
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 januari 2020
het bestemmingsplan ‘2e Herziening Hornmeer – Meervalstraat-Roerdomplaan’ opnieuw heeft vastgesteld. Het besluit
volgt op de tussenuitspraak van 4 september 2019 van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201805956/1/R1) over het besluit van 31 mei 2018
tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘2e herziening
Hornmeer – Meervalstraat-Roerdomplaan’. De Afdeling is van
oordeel dat de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan
onvoldoende kennis had van de waterproblematiek als gevolg
van het woningbouwproject Meervalstraat-Roerdomplaan en
de mogelijke oplossingen hiervoor. Uitvoering en instandhouding van eventuele maatregelen zijn niet in het bestemmingsplan geborgd. De Afdeling heeft de gemeenteraad de
opdracht gegeven om dit geconstateerde gebrek in het bestemmingsplan binnen 26 weken na haar uitspraak op 4 september 2019 te herstellen.
Bestuurlijke Lus
Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2a van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de
Afdeling de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De
gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om met inachtneming van de overwegingen van de Afdeling binnen 26 weken
een nieuw besluit te nemen, zonder dat daarbij (opnieuw) toepassing hoeft te worden geven aan afdeling 3.4 van de Awb.
De gehele bestemmingsplanprocedure behoeft daarom niet
opnieuw te worden gedaan.
Wijziging van het bestemmingsplan
Planregels
Toevoegen van een nieuw artikel 5.4.2 en een nieuw artikel
6.4.3 ‘Waterhuishoudkundige voorziening’. Beide artikelen
luiden: ‘Een omgevingsvergunning voor bouwen kan slechts
worden verleend indien hierin de aanleg en instandhouding
van een DIT-riool zoals opgenomen in het schetsontwerp en
programma van eisen (bijlage 1 van de planregels) is voorzien.
De aanpassing is gemotiveerd in de ‘oplegnotitie’ die is bijgevoegd in bijlage 7 van de plantoelichting en het ‘maatregelenadvies nieuwbouw Roerdomplaan’ die is bijgevoegd in bijlage
8 van de plantoelichting. Voor de precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de stukken die ter inzage liggen.
De verbeelding van het bestemmingsplan is niet gewijzigd.
Terinzagelegging
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende verbeelding, regels en toelichting ligt in de periode van vrijdag 7
februari tot en met donderdag 19 maart 2020 voor een ieder
te inzage. De stukken zijn in te zien op de volgende wijzen:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.08C-VG02 en
- via de gemeentelijke viewer RO-publiceer
https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true;
- in papieren vorm bij de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van
8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open
van 8.30-20.00 uur;
- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en Vergunningen
in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1;
aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.3016.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).
Beroep
Belanghebbenden kunnen tegen de bij het nieuwe vaststellingsbesluit aangebrachte wijzigingen, vanaf 7 februari 2020
gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), postbus
20019, 2500 EA te Den Haag. Op dit besluit is de Crisis- en her-

stelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende
in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden
hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van
zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en
herstelwet van toepassing is. Voor de behandeling van een
beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt
ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Ter voldoening
aan de tussenuitspraak zijn de stukken verzonden naar de
Raad van State voor verdere behandeling.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn 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 later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Sierteeltstraat 1, 1431 GM, (Z20-006884), het wijzigen van
de plattegronden ten opzichte van de reeds verleende vergunning Z18-008713
- Thailandlaan 14B, 1432 DJ, (Z20-006592), brandveilig gebruik migrantenlogies Thailandlaan
- Thailandlaan 14A, 1432 DJ, (Z20-006591), brandveilig gebruik migrantenlogies Thailandlaan
- Geraniumstraat 1, 1431 SP, (Z20-006107), het kappen van
een kastanjeboom
- Dagpauwoogstraat achter Vlinderweg 242 , (Z20-005904),
het plaatsen van een puincontainer in een parkeervak achter de woning van 13 tot en met 24 februari 2020
- Korfstraat 90, 1433 DD, (Z20-005829), het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning
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:
- Oosteinderweg 357 A, 1432 AX, (Z19-055806), het uitbreiden van de bestaande bedrijfsruimte. Verzonden: 30 januari 2020
- Oosteinderweg 287B, 1432 AW, (Z19-070730), het wijzigen
van de gevels en de vloer. Toelichting: tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving zoals
gepubliceerd op 28 november 2019 niet juist was. Verzonden: 29 januari 2020
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
Vervolg op volgende blz.
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 bouwplannen 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 bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 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 verzending
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 belanghebbende 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 ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Rietwijkeroordweg 41 kwek, 1432 JG, (Z19-043970), het
wijzigen van de gevels met dak en het plaatsen van laadkuil met damwanden en hekwerken aan de achterzijde
van de kassen. Verzonden: 03 februari 2020
- Dagpauwoogstraat achter Vlinderweg 242 , (Z20-005904),
het plaatsen van een puincontainer in een parkeervak achter de woning van 13 tot en met 24 februari 2020. Verzonden: 29 januari 2020
- Wim Kan Dreef 4, 1433 HM, (Z20-005050), het plaatsen van
3 puincontainers, 1 ecotoilet en opslag van bouwmaterialen. Verzonden: 29 januari 2020
EVENEMENTEN
VoorAmsterdam
meer informatie
Gemeente

over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Einsteinstraat 83 (Z20-039288) La Bella Vita, verzonden 28
januari 2020
EXPLOITATIEVERGUNNING MET
TERRAS(ONTVANGEN)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat
moet
Datum
30 doen
januarileest
2020 u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie.
Kenmerk
- Marktstraat
222 (Z20-005564) Himalaya Palace Beheer B.V.,
Pagina 2 van
ontvangen 27 januari 2020

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Marktstraat 22 (Z20-005570) Himalaya Palace Beheer B.V.,
ontvangen 27 januari 2020
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Dreef 7 (Z20-006441) Herinneringen Maak je Samen op 21
maart 2020, melding akkoord 30 januari 2020
- Einsteinstraat 93, 95 103-107 in Kudelstaart (Z20-007253),
het slopen van winkelpanden ten behoeve van een uitbreiding van de supermarkt. Geaccepteerde melding(en)
liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of
beroep mogelijk.
WET GELUIDHINDER***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het

Verbouwing Albert Heijn op 27 mei 2020, op het perceel Einsteinstraat 103 te Kudelstaart. Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens
de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. Als u tevens
een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak
te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken
kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen
tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een
zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe
u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
TER INZAGE:
t/m 19-03-20
t/m 19-03-20

Vastgestelde wijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost - Machineweg 295a’ met de bijbehorende stukken
Vervangend besluit bestemmingsplan ‘2e
Herziening Hornmeer - Meervalstraat-Roerdomplaan’ met bijbehorende verbeelding,
regels en toelichting (Z-2017/017386)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

‘All About Music’ nieuw
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer breidt
haar programmering steeds meer
uit en is weer een programma rijker. Op de woensdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur verzorgt
Aalsmeerder Stevan van der Voet
‘All About Music’. Een programma dat de week fris doorzaagt.
Muziek van toen en nu worden
op een voetstuk gezet, maar laten ook kennis maken met nieuwe pareltjes. Een lekkere mix van
muziek; van hip-hop tot dance
en van Nederlandstalig tot Soul.
Elk nummer heeft een verhaal
en daar gaat juist dit programma
over. De interactie wordt ook opgezocht met de luisteraar en gasten komen langs met hun favoriete nieuwe muziek om daarover te
vertellen.

donderdag 4 februari om 19.00
uur naar deze herhaling.

Digitalisering
Maandag 10 februari komt Casper Overbeek naar de studio van
‘Blikopener Radio’. Hij is hoofd
Customer Experience en Digital
bij een bedrijf dat door middel
van automatisering, zoals automatisch het licht aan en uit doen,
de aansluiting naar de klant pro- Jeugdprins Stein en jeugdprinses Maud te gast bij Young Ones.
beert te vinden. Verder is er ook
nald Stolwijk van carnavalsverweer de week van Wilg met tech- Top 10 van Prins Richard
Het is voor Kudelstaarter Richard eniging De Pretpeurders komt
nische nieuwtjes.
Zethof aftellen geblazen naar het naar de radiostudio om te verCarnaval. Hij is voor de komende tellen wat er allemaal wordt geCoachen met therapiehond
kaartje van de afsluiting.
Hoe je van een ongelukkige tijd twee jaar gekozen als Prins voor organiseerd. Hij wordt vergezeld
op de Havo, je passie kunt vin- Poelgilderdam en is er al druk door jeugdprins Stein en jeugd-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------den op de middelbare Tuinbouw- mee. Toch heeft Rinus van Itter- prinses Maud. Verder is er onder
NIET VOOR PUBLICATIE
school, vertelde Marloes Joore zon hem weten te strikken voor andere aandacht voor leuke actiAmstelland - Tussen 12 en 29 Van 24 tot en met 28 februari worals 283e gast in ‘Door de Mangel’. zijn programma ‘De top 10 van…’ viteiten voor de jeugd in de voorNeem voor meer informatie contact op met het Amsterdamse Bos: Hinke Kappert / 06-1014 9457 /
februari is de doorgaande rou- den scheuren en gaten hersteld Leven met Lyme
Het werk met ‘pluisjes’ van deze op maandagavond 10 februari jaarsvakantie en kun je luisteren
h.kappert@amsterdam.nl
te voor automobilisten door het en de bovenste asfaltlaag ver- Een bijzonder onderwerp in ‘Echt bloemstyliste zal te bewonderen van 20.00 tot 21.00 uur. Richard naar de hipste muziek. Naast preAmsterdamse Bos ( Bosbaanweg/ nieuwd ter hoogte van de roton- Esther’: leven met Lyme. Esther zijn tijdens het Flower Festival. heeft beloofd een mooie mix sentator Jonas schuift deze keer
www.amsterdamsebos.nl
/ www.facebook.com/amsterdamsebos
Nieuwe Meerlaan)
tweemaal de bij P Meerzicht. Hiervoor is een Sparnaaij sprak tijdens haar eer- De Kudelstaartse heeft Karin van van muziekstijlen te laten horen, de 13-jarige Mick Stolwijk aan als
meerdaags afgesloten vanwe- volledige afsluiting van de Bos- der uitgezonden uitzending met Staveren als volgende gast aan- want carnavalsmuziek gaat hij de ‘side-kick’.
ge wegwerkzaamheden. Verkeer baanweg noodzakelijk. Tot slot Huib Kraaijeveld, Inge van Ulden, gedragen en zij komt op maan- komende tijd al genoeg horen.
Radio Aalsmeer is te beluisterichting Amsterdam en Amstel- zijn er van 2 tot en met 6 maart Nancy Overbeek en Liesbeth van dag 10 februari bij Mylene en Elren via 105.9 FM in de ether, 99.0
veen wordt geadviseerd de Bur- restwerkzaamheden aan het as- Batenburg over wat het betekent bert Huijts alles vertellen over Carnaval bij ‘Young Ones’
FM op de kabel, digitaal radiokagemeester Colijnweg of de Am- falt aan de Bosbaanweg. Een ver- wanneer jij zelf of iemand in je coaching met een therapiehond. Woensdag 12 februari is het weer naal 868 (Caiway), via de website
stelveenseweg te volgen.
keersregelaar begeleidt het ver- naaste omgeving de ziekte van Mocht je als luisteraar een vraag tijd voor het jeugdprogramma www.radioaalsmeer.nl en te zien
keer, dat rekening moet houden Lyme krijgt. Er is nog geen me- hebben voor Karin mail deze dan Young Ones. Deze keer staat de op televisie via kanaal 12 van
Achterstallig onderhoud
dicijn tegen deze ziekte en lang naar: studio@radioaalsmeer.nl of uitzending voor een deel in het Caiway, kanaal 1389 van KPN/
met enkele minuten vertraging.
Het Amsterdamse Bos pakt achniet altijd is het duidelijk dat ie- bel tijdens de uitzending naar: teken van Carnaval, want dat XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.
terstallig onderhoud aan wegen Bereikbaarheid
staat alweer voor de deur. Ro- nl/tv.
mand Lyme heeft. Luister mee 0297-325858.
en paden aan. Van 12 tot en met De parkeerplaatsen in het Bos,
14 februari is de Nieuwe Meer- die aan de Nieuwe Meerlaan en
laan ter hoogte van het gemaal Bosbaanweg liggen, zijn (behalvolledig afgesloten voor door- ve bij werkzaamheden aan de bewww.amsterdamsebos.nl
gaand autoverkeer. De bestra- treffende parkeerplaats) bereikwww.facebook.com/amsterdamsebos
ting ter hoogte van het gemaal baar. De ondernemers in het Bos
wordt hersteld, en verkeersvrien- blijven bereikbaar. In maart/april
delijker gemaakt. In de luwte van wordt de definitieve belijning op
Amstelveen - In Amstelveen is De dag wordt georganiseerd
de afsluiting worden op 12 febru- de weg aangebracht. Omdat behet een traditie om Internationa- door het Comité Internationaari inritten van parkeerplaatsen lijning niet goed hecht als er zout
le Vrouwendag te vieren. Het co- le Vrouwendag Amstelveen en
aan de Bosbaanweg geasfalteerd. op de weg ligt, is de aannemer
mité van het Freedom Festival ondersteund door Participe en
Verkeersregelaars begeleiden de voor de planning afhankelijk van
heeft dit jaar een mooi program- meerdere vrijwilligers.
werkzaamheden aan de inritten. de weersomstandigheden.
ma samengesteld van vrouwen
voor vrouwen rondom het thema Meedoen?
vrijheid.
Het comité zoekt nog enkele daOp zondag 8 maart wordt in Plat- mes die zich als vrijwilliger willen
form C, verspreid over het he- inzetten. Ook is het nog mogelijk
le gebouw, een gevarieerd pro- om een kraampje te huren op de
gramma aangeboden rond het markt Vrouwenzaken. Neem voor
thema ‘Vrouw en vrijheid’, uitge- informatie contact op via vrounaast het indoor speelparadijs Fitness en spelen
werkt in de subthema’s gezond- wendag2020@gmail.com
ook het indoor trampolinepark Optisport is specialist in de ex- heid, financiële onafhankelijkAalsmeer - Optisport, marktlei- mee krijgt Optisport er twee nieu- en de glowgolf over. De naam ploitatie en het beheer van heid en sensualiteit. Er zijn interder op het gebied van Sport & Lei- we locaties bij, één in Aalsmeer van het speelparadijs zal veran- zwembaden, ijsbanen, sporthal- actieve workshops, presentaties,
sure, heeft per 1 februari Chim- en één in Oosterhout. Met deze deren naar Avontura en de naam len en multifunctionele sport- en een talkshow en een markt Vroupie Champ overgenomen. Chim- overname vergroot Optisport het van het trampolinepark naar Kra- welzijnscentra, maar ook van pri- wenzaken, waar vrouwelijke onpie Champ heeft in Oosterhout aantal Avontura’s van negen naar zy Kangaroo. Samen met de glow- vate voorzieningen als fitnesscen- dernemers zich presenteren. Het
(Gelderland) een indoor speelpa- elf. “Deze overname past mooi in golf vallen deze activiteiten onder tra, indoor speelparadijzen (Avon- Freedom Festival start om 11.30
radijs en aan de Oosteinderweg lijn met de groei voor de indoor het nieuwe Leisure Center, ge- tura) en trampolineparken (Kra- uur en duurt tot ongeveer 17.30
in Aalsmeer een indoor speel- speelparadijzen die wij voor ogen naamd Optisport Leisure Center zy Kangaroo). In de bijna 350 ac- uur. De officiële opening vindt
paradijs, indoor trampoline park hebben”, aldus Ramon Ockhuizen, Aalsmeer. De huidige medewer- commodaties verspreid over 80 om 12.00 uur plaats door Weten glowgolf. Afgelopen week- projectmanager bij Optisport.
kers worden overgenomen en in gemeenten brengen 2.500 Op- houder Floor Gorden.
end heeft Optisport haar handde toekomst wordt de locatie om- tisport medewerkers jaarlijks 20 Informatie over het Freedom Festekening gezet onder de over- Trampolines en glowgolf
getoverd naar de stijl van Avontu- miljoen bezoekers in beweging! tival is te vinden op www.particiname van Chimpie Champ. Hier- In Aalsmeer neemt Optisport ra- en Krazy Kangaroo.
pe-amstelland.nu/vrouwendag
Meer info: www.optisport.nl

Doorgaande route meerdaags afgesloten

Wegwerkzaamheden in
het Amsterdamse Bos

Vrouwendag rond thema
‘vrijheid’ in Amstelveen

Avontura en Krazy Kangaroo

Overname Chimpie Champ
door Optisport
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Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Expositie ‘De mens, de naakte
waarheid’ in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open do.
t/m zo. 14 tot 17u.
Sportinstuif voor jeugd 6-12jr.
in gymzaal Rozenstraat van
14.30 tot 15.15u. Wekelijks.
Pools spreekuur bij Info-punt
in bibliotheek, Marktstraat van
15.30 tot 17.30u.
Sjoelcompetitie in dorpshuis de Reede, Rijsenhout van
19.30 tot 22.30u.

Veel zangtalent, leuke liedjes

Verrassende acts tijdens
Akoestische Avonden
Aalsmeer - Na een bruisende gedichtenavond op donderdag was
cultureel café Bacchus de volgende dag, vrijdag 31 januari, de
plaats van samenkomst voor muzikanten. De eerste van de twee
akoestische avonden stond op
het programma en dit spektakel
brengt jaarlijks veel publiek op
de been. Tijdens de akoestische
avonden worden altijd verrassende acts gepresenteerd door
bands die veelal speciaal voor dit
evenement zijn samengesteld.
Op vrijdag werden de bezoekers
getrakteerd op een gevarieerde
avond met veel zangtalent van
Kirsten, The Griffins, Marit, Sabine
en Merel en met een flinke hoeveelheid aan saxofoons, trombones en trompetten werd het publiek vrolijk de ‘tent uitgeblazen’
door de Tech Fanfare Roedel. De
tweede akoestische avond, zaterdag 1 februari, startte met stevige rock met een vleugje metal,
gevolgd door een optreden van
Ten Beers After. De Aalsmeerse
band had gekozen voor het thema ‘dieren’ en bij de liedjes over
vlinders, beren, paarden en olifanten werden passende attributen gebruikt. Vooral gingen de

Voetbal met
muziek bij DES

Kudelstaart - Aanstaande zondag 9 februari speelt RKDES vanaf 14.00 uur tegen Nicolaas Boys.
Supporters en spelers van de beide clubs ontmoeten elkaar regelmatig, ook buiten de voetbalcompetitie. Er staat dus een stevig portie eer op het spel tijdens
deze wedstrijd. Wie er ook wint,

handen van het publiek op elkaar voor ‘A Horse with no Name’. Na deze leuke presentatie
was het podium voor de speciaal voor dit Akoestisch festival samengestelde Aalsmeerse band
‘Kentucky Fried Pelican’. Liedjes
uit het geboortejaar van de muzikanten stonden op het repertoire. De meeste indruk maakte wel
‘Love is all’, vol overgave en overtuigend gezongen door Bas Bouwense. Het publiek begon spontaan mee te deinen en mee te zingen. Het ‘slot’ was voor de eveneens (deels) Aalsmeerse band
Black T’s en dit zestal droeg zorg
voor een rockende afsluiting van
twee weer heel gezellige en druk
bezochte Voorheen Akoestische
Avonden.

Solo-expositie van Cecilia
Kwa in De Oude Veiling
er een feestje van maken zien de
beide clubs wel zitten en dus is
dj Frits Heeren uitgenodigd om
de wedstrijd extra luister bij te
komen zetten met muziek. RKDES (en de Nicolaas Boys) hopen
op veel bezoekers op het complex aan de Wim Kandreef, die
de voetballers komen aanmoedigen. Ook niet-voetballiefhebbers
zijn welkom om te komen genieten van een gezellige middag bij
RKDES in Kudelstaart.

Zaterdagavond op herhaling

‘Frisbee’ live in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 8 februari
verzorgt de Utrechtse band ‘Frisbee’ een liveoptreden in cultureel café Bacchus. ‘Frisbee’ is een
eigenzinnige Nederlandse band
die originele pop-, rock- en countrycovers speelt. Typerend is de
meerstemmige zang en de mix
van elektrische en akoestische gitaren met mondharmonica. En de
lol natuurlijk. Er kan wel gezegd
worden dat ‘Frisbee’ een coverband van het uitstekende soort
is!
Drie jaar geleden heeft ‘Frisbee’
Bacchus al eens aangedaan met
hun Crowded House programma genaamd ‘Woodface’ en in

7 FEBRUARI

2018 ‘gewoon’ met een optreden vol covers. In het kader van
de bekering van Aalsmeer is ‘Frisbee’ dit jaar wéér geboekt, want
kwaliteit kan je niet vaak genoeg
op het podium hebben! ‘Frisbee’
trakteert op veel leuke nummers
van Little Feat tot Britney Spears
en van de Dandy Warhols tot Ben
Harper. Nieuwsgierig? Gewoon
langs komen in Bacchus en kijken en luisteren naar Erik te Brake
en Hans Blik op gitaren en zang,
Mickel Beckers op bas en zang
en Heiko de Jonge op drums. Het
culturele café in de Gerberastraat
gaat zaterdagavond open om
21.00 uur. Entree: Uw/jouw gift.

Aalsmeer - Regelmatig zijn er in
de foyer van De Oude Veiling tekeningen en schilderijen te zien
van kunstenaars van Ons Tweede Thuis. Dit keer een solo tentoonstelling van Cecilia Kwa. Cecilia is twee en zestig jaar en komt
vier dagen per week naar Atelier
Middelpolder, een creatieve dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Ilse Hottentot is daar begeleidster en wil voor de komende twee
maanden graag het werk van Cecilia laten zien. “Een heel bijzondere vrouw, haar veelzijdigheid
is uniek.

Zij tekent of schildert niet alleen,
maar maakt ook voorwerpen van
aardewerk. Zij werkt ook graag
met wol, dat zij met haar tengere vingers vervilt, en vervolgens
zo bewerkt dat het tasjes worden,
een sjaal, een paar handschoenen of een ketting. Haar ingetogen kleurgebruik is nooit zonder
glitter of een ingewikkelde glans.”
Buitenaardse wezens
Cecilia gelooft in Aliens en in haar
alledaagse wereld nemen zij een
belangrijke plaats in. Bij alles wat
zij doet zijn Aliens betrokken. De
buitenaardse wezens zijn ook terug te vinden in haar werk. Die
mysterie, voor haar heel gewoon,
maakt haar werk bijzonder. Het
zijn voorstellingen waar je even
de tijd voor moet nemen om de
diepere laag te kunnen zien en
volgen.
Gedurende de openingstijden
van De Oude Veiling is op de
tweede verdieping (per lift te bereiken), waar ook Cultuurpunt en
Ons Tweede Thuis zijn gevestigd,
de tentoonstelling te bekijken.
Kijk voor meer informatie op de
facebookpagina van Middelpolder werk - en dagcentrum of bel
020-5456206.
Janna van Zon

Schilderijen, foto’s en beelden

Expositie over ‘de mens’
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Het menselijk lichaam heeft zich vanuit de naakte aap ontwikkeld tot de huidige
verpakte mens. Wat is belangrijker? De fysieke uitstraling of het
merkenkleed waarmee we omhuld worden. Jong is fris en onbevangen. Maar waar gaat de
ouderdom naar toe? Is dat verschrompeld en lelijk of is er meer?
Met het werk van vijf kunstenaars
wordt geprobeerd een antwoord
te vinden tijdens de nieuwe ten-

toonstelling ‘De mens, de naakte
waarheid’ in het Oude Raadhuis.
Er zijn schilderijen te zien van
Sam Drukker, beelden van Henk
Spreeuwenberg, schilderijen en
foto’s van Heidi Wallheimer en
Paul Citroen en foto’s van Gerard
Fieret. De tentoonstelling bewonderen kan tot en met 15 maart, iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur in
het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9. De toegang is gratis.

Exposities ‘Bomen in beeld’ en
mozaïek ’Bloemen’ in Flower
Art Museum, Kudelstaartseweg. Open: vrijdag tot en met
zondag 11 tot 17u. Tot 5 april.
Themamiddag voor ouderen
met foto’s/films over Aalsmeer
bij Odense Inloop in gebouw
Irene, Kanaalstraat v/a 14.30u.
Bandbrouwerij in N201, Zwarteweg. Voor kids: 19-21u. Voor
groten vanaf 20u.
Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven
tot 20u.
Klaverjassen en hartenjagen
bij FC Aalsmeer in clubhuis,
Beethovenlaan vanaf 20u.
Koppelkaarten bij BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1
vanaf 20u.
Feest van Ome Jan met optredens Tino Martin, Lange Frans
en Samantha Steenwijk in Studio’s Aalsmeer (uitverkocht).

8 FEBRUARI

Expositie 8th Air Force in Crash
Museum in fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug, 11 tot 16u.
Kaartmarathon bij BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1
vanaf 10u.
Blacklight sjoeltoernooi in
Sportzicht, Sportlaan. Start
16u., finales vanaf 19u.
Optreden band Frisbee in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Hardcore Reload in N201,
Zwarteweg van 23 tot 05u.

10 FEBRUARI

Tentoonstelling
over
Aalsmeerse (kwekers)woningen in trouwzaal, Raadhuis.
Open: maandag t/m vrijdag
8.30-17u., woensdag tot 20u.
Wijkcentrum Voor Elkaer in
Kudelstaart open. Maandag
tot en met vrijdag 9 tot 16.30u.
Klaverjassen in wijkcentrum
Hofplein, Clematisstraat 16
van 13.30 tot 16.30u.
Sportinstuif voor jeugd 6-12jr.
in Proosdijhal Kudelstaart van
15.30 tot 16.15u. Wekelijks.
Bijeenkomst Videoclub Aalsmeer over muziek bij een film
in buurthuis Hornmeer, Dreef
1 vanaf 20u.
Lezing bij Viva Aquaria door
Hans Kiers in buurthuis Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.
Speelavond Allen Weerbaar
in ’t Middelpunt, Wilhelminastraat 55 vanaf 20u.

11 FEBRUARI

Computerhulp voor ouderen
in ‘t Hofplein, Clematisstraat.
Van 9.30 tot 11.30u.
Taalpunt
in
bibliotheek,
Marktstraat van 11 tot 13u.
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u.
Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 19.45u.
Uitleg notaris Kienhuis over
levenstestament in Ontmoetingscentrum in gebouw Irene, Kanaalstraat,19.30 tot 21u.

12 FEBRUARI

Inloop bij Oost-Inn van 9.30
tot 11.30u. in De Mikado, Catharina Amalialaan 66.
Spel- en koffieochtend in Hofplein, Clematisstraat, 10-12u.
Walking Football voor 60+ bij
FCA, Beethovenlaan van 10
tot 11.30u.
Rollator Wandelclub bij sportcentrum De Waterlelie, Dreef
van 10.30 tot 11.30u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Voorleesmiddag voor kinderen ‘Nog 100 nachtjes slapen’
in bibliotheek, Marktstraat van
15.30 tot 16u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

13 FEBRUARI
9 FEBRUARI

Vrolijke operettemuziek van
La Musiquette in dorpshuis De
Reede, Rijsenhout vanaf 14u.
Inloop voor 65+ bij Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat
van 15 tot 16.30u. Thema: Valentijn.

Ouderensoos 55+ in Het Middelpunt, Wilhelminastraat v/a
13.30u.
Beroepsvisser Theo Rekelhof
te gast bij PCOB-ledenmiddag
in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad vanaf 14.30u.
Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Microfoon ‘Stagg’
(zang) € 29,95
KOOPJE:

Viool ‘Leonardo’

(met koffer en strijkstok)

€ 97,00

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Keyboard ‘Medeli’
vanaf € 159,50
TIP:

Groot assortiment
(kinder)gitaren

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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Weer volle zaal bij Bob & Gon

Donna è Mobile: “Zing
als alles je tegen zit”

BOVENLANDEN

Kabbelende
winter
Aalsmeer - Het water kabbelt
rustig voort. Op een steigertje
aan de Brandewijnsloot zit ik mijmerend naar water en bomen te
kijken. In deze tijd van het jaar gebeurt er nog niet veel in het bovenlanden gebied met de natuur. Zij laat zich niet beïnvloeden
door de relatief warme winter die
we hebben. De seizoenen spelen
hun eigen spel.
Sneeuwklokjes
Wij mensen kunnen niet wachten
tot het lente wordt, maar ons geduld wordt op de proef gesteld.
De bomen slapen en op een enkel sneeuwklokje na, wijst niets
erop dat de lente in aantocht is.
Eind januari komen immers altijd de sneeuwklokjes hun kopjes
boven de grond uitsteken om te
ontdekken of het voorjaar zijn intrede al doet.

Kriebelen
De stilstaande natuur wacht op
het sein dat de lente aankondigt.
Slapende knoppen van de bomen zullen exploderen. Grassen
uit de grond schieten. Vogels zullen gek van paringsdrift worden
(zij gaan zelfs zover dat de dood
erop kan volgen). Wat te denken
van de vissen? Slaand en springend boven het water kondigen
zij het voorjaar aan. Wij mensen
zijn de volgers van de natuur. We
krijgen weer meer energie, gaan
de huizen uit en worden vrolijk
van het feest wat zich buiten af
speelt. Het is begin februari, het
zal nog heel even duren, maar
kriebelen gaat het al.
Een koude wind en regenbui
maakt het papier nat van mijn
schrijfsel en vervaagt wat vers geschreven notities. Ik ben weer in
de werkelijkheid. Ik ben weer in
de winter...

Terugfluiten
Wat me wel opvalt, dat de watervogels tamelijk nerveus zijn. Een
fuut zit al op een vers gebouwd
nest en de eenden zwemmen in
paartjes zenuwachtig achter el- Reacties, opmerkingen, heel
kaar. Ach, zelfs de vogels zullen graag: bob@bovenlanden.nl
worden teruggefloten door de
winter als er toch nog een koude
periode aan komt.
In de verte liggen de eilandjes
er verlaten en rommelig bij. De
meeste mensen hebben zin om
de winter van hun landjes te verbannen en een frisse voorjaarswind over de paradijsjes te doen
waaien. Toch houden de donkere
maanden hen nog tegen. Er overvalt mij een triest melancholisch
gevoel en dat maakt juist dit seizoen weer zo heerlijk om te genieten van de Poel. Je kunt nu
met een boottochtje door het
verlaten gebied relaxt tot rust komen. Stilte, rust, eenzaamheid.

Zondagmiddagpodium op 9 februari

Vrolijke operettemuziek van
La Musiquette in De Reede
Rijsenhout - Het Zondagmiddagpodium presenteert op 9 februari Vereniging La Musiquette
met operettemuziek vanaf 14.00
uur in Dorpshuis De Reede aan
de Schouwstraat.
Vereniging La Musiquette is een
ensemble bestaande uit twee
zangers, twee zangeressen en
een conservatoriumafgestudeerde pianist. De sopranen, tenor
en bariton geven met begeleiding van de pianist een gevarieerd programma van voornamelijk operette (Weens/Hongaars),
maar ook opera en musical.
Jarenlange solistische ervaring
bij amateurverenigingen in den
lande zorgt ervoor dat het programma van La Musiquette bekende en onbekende, rustige en
vrolijke solo’s en duetten omvat.
De speelervaring geeft aan alles
een luchtig karakter. Het samenspel met het publiek is daarbij
heel belangrijk. De pianist van La
Musiquette begeleidt de groep
op onnavolgbare wijze, waardoor
zij de bezoekers een bijzondere
muzikale middag kunnen bezorgen op hoog niveau. Samen met
het publiek proberen zij een sfeer
te creëren in ‘André Rieu-achtige’

stijl. Doordat ook de kleding in de
stijl is van de muziek, is ook het
kijken een plezier. Bezoekers kunnen alleen maar luisteren naar de
muziek, maar meedansen, meebewegen en meezingen wordt
ook op prijs gesteld.
Kaartverkoop en informatie
Kaarten à 5 euro, inclusief een
kopje koffie of thee, zijn zolang
de voorraad strekt vanaf een half
uur voor aanvang verkrijgbaar
aan de zaal. Reserveren van toegangskaarten en vervoer met RegioRijder is mogelijk op vrijdag
van 9.30 tot 11.30 uur bij MeerWaarde via 023-5698873. Ook
voor meer informatie kan eenieder vrijdag op genoemd tijdstip
terecht.

Mooie gedichten over de toekomst

Jan Daalman Aalsmeers
nieuwe dorpsdichter
Aalsmeer - Donderdag 30 januari werd in cultureel café Bacchus Jan Daalman gekozen tot de
nieuwe Dorpsdichter. De bij deze ere-titel behorende sjaal werd
hem ‘plechtig’ uitgereikt door de
afscheid nemende dorpsdichter
Bram Landzaat. Jan Daalman is
na Marcel Harting en Bram Landzaat de derde dorpsdichter van
Aalsmeer.
Toekomst
De KCA werkgroep podiumkunst
en literatuur organiseert jaarlijks
op de landelijke gedichtendag
een avond waar dichters hun poetische talent kunnen voordragen. Dit keer was gekozen voor
het thema: Toekomst. De levendige avond bestond uit twee gedeelten. Voor de pauze was er de
voordracht van 15 dichters. Hun
gedichten zijn gebundeld en het
boekje is te koop in het Boekhuis
en in Het Oude Raadhuis. Bram
Landzaat, “ik ben nog jong van
hart”, introduceerde iedere dichter op persoonlijke wijze. Dick
Kootstra beet met een ontroerend ‘Papa’ de spits af. En wat een
mooie fietstocht al niet teweeg
brengt liet Cor Bakker in ‘Toren
van Hubertus’ horen. Van Marcel
Harting wordt altijd een theatraal
optreden verwacht en het veeltalige publiek werd niet teleurgesteld. Gretig drinkend van de
rode wijn las hij zijn gedicht ‘Later’ voor. Pierre Tuning was weer
goed op dreef met een knap
doorwrocht gedicht. Ontroerend
mooi was ‘Elke keer’ van Jan Daalman, zo uit het hart gegrepen.
‘Zekerheid en Vraagtekens’ van
Marijke Haremaker. Naar morgen en morgen? Velen zullen zich
dat afvragen. Erna Jonker beklom
met haar ‘En Zo Voort’ de ladder.
‘Onbereikbaar’ van Jan Millenaar,
een filosofisch denkwerk. ‘Toekomst’ van Engelien van der Weijden. Hoe oud je ook bent schilderen kan altijd! Koos Hagen - vele jaren de stadsdichter van Amstelveen - kwam met een zeer
sterk gedicht dat je graag nog
eens overleest. Bep Schagen - zij
ontbrak nog nooit op een KCA
gedichtenavond - gebruikte lichtbeelden waardoor de aanwezigen zich in Frankrijk waanden.
Bram Landzaat met zijn ‘Jouw wereld kleurt wel mooi’. Sem van
Hest - van Radio Aalsmeer - las
een lijvig gedicht voor, Zijn toekomst is geen onbeschreven
boek. ‘Levenskunst’ van Theresia Stoel, zij gelooft in morgen.
Hoopvol is ‘Mijn toekomst’ van
Joke van der Zee. In haar dromen

De inleg is per avond 1,50 euro per
persoon. Maandag 27 januari was
het volle bak en is hoog gekaart.
De winnaar is geworden Dirk Janmaat met 5922 punten. De tweeAalsmeer - Op maandag 10 fe- de plaats was voor Maarten van
bruari organiseert Allen Weerbaar der Vaart met 5361 punten en op
weer een gezellige kaartavond in drie is Kees Kooyman geëindigd
buurthuis Het Middelpunt in de met 5020 punten. De marsenprijs
Wilhelminastraat. Iedereen is wel- was voor Jan Treur (4x) en de poekom. De deur gaat om 19.30 uur delprijs is uitgereikt aan Martin
open voor inschrijving en een van Wieringen. Bij het jokeren was Aalsmeer - De volgende soos
kopje koffie of thee en vanaf 20.00 Lilian Klaassen de beste en Leny van de OVAK is op woensdag 12
februari vanaf 14.00 uur in het Pauur worden de kaarten verdeeld. Schuit de hekkensluiter.

is de toekomst mooi gekleurd. ‘De
nieuwe mens’ van Jetty Dijkema
gaat over de kracht van de liefde
en tot slot las Marjan van Houwelingen haar ‘Toekomst’ voor. Ook
dit keer weer een gedicht dat tot
nadenken stemt. Harpiste Petra Rosa zorgde voor een aantal
prachtige melodieuze intermezzo’s. Zij had de stukken zeer zorgvuldig uitgekozen bij de gedichten waardoor deze nog beter tot
hun recht kwamen en wat heerlijk klonk de harp in het overvolle
Bacchus. Het was een mooie versmelting van klank en woord.
Er viel iets te kiezen
Na de pauze viel er voor het publiek wat te kiezen want maar
liefst drie dichters, Jan Daalman,
Marcel Harting en Sem van Hest,
hadden te kennen gegeven om
de komende vier jaar hun bijdrage als dorpsdichter te willen leveren. Ook nu viel het cabareteske
taalgebruik van Marcel goed in
de smaak, de bijpassende muziek
werd verzorgd door Danny Tol.
Sem was door zijn gezin gestimuleerd om aan deze wedstrijd mee
te doen. Hij maakte immers altijd
van die mooie gedichten voor
de hele familie. Jan heeft bij eerdere gelegenheden al vaker zijn
dichtkunst bewezen. Iedere dichter deelde zijn motivatie op gepassioneerde wijze. De eigenheid
waarmee dat gebeurde, maakte dat de aanwezigen een goed
beeld kregen van hun dichterlijke
ambities en vermogen.
En de winnaar is...
De jury bestaande uit Franca Riesmeijer (Boekhuis), Maarten Spaan
(bibliotheek Amstelland) en wethouder Wilma Alink brachten samen met het publiek hun stem
uit. De wethouder liet als voorzitter van de jury de dichters niet
lang in spanning zitten: “En de
winnaar is Jan Daalman!” Voor
hem dus de shawl die hij zeker
vier jaar lang met trots zal dragen.
Aalsmeerders kunnen de komende tijd rekenen op mooie, scherpe, spitsvondige, sociaal betrokken gedichten. En mocht minister
van infrastructuur en waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen haar
belofte inlossen te komen logeren om zelf het vliegtuig lawaai
te ervaren, dan kan zij rekenen op
Jan. Hij komt graag aan haar bed
een dichterlijk sprookje vertellen
over het mooie Aalsmeer. Of zij
na deze vertelling nog lekker zal
slapen is buitengewoon twijfelachtig.
Janna van Zon

Kaartavond bij
Allen Weerbaar

Maaike op één
bij OVAK-soos

rochiehuis aan de Gerberastraat.
Het kaarten op 29 januari is gewonnen door Maaike Spaargaren met 5508 punten. Ubel Blom
werd tweede met 5507 punten,
Thea Doeswijk derde met 5432
punten en op vier Aad Baas met
5431 punten.

Aalsmeer - Wat is het toch geweldig wanneer je iets kunt presenteren waar zoveel mensen blij
van worden! Zondag 2 februari in de uitverkochte grote zaal
van De Oude Veiling traden bij
Bob & Gon Duo Donna è Mobile
op. En wat werd het een muzikaal
feest. Een aantal reacties na de
voorstelling: “Al bij het horen van
de eerste toon wist ik: dat wordt
prachtig!” En: “Eigenlijk wilde ik
lekker thuis blijven, dit is geen
weer voor mij. Maar ik ben zo blij
dat ik ben gegaan, zo’n fijne sfeer
en wat werd er schitterend gezongen en gespeeld.”
Frankrijk en Parijs
Voor de zang en het harpspel
waren verantwoordelijk Maaike
Kitslaar (‘wat een stem’) en Petra
Rooze (‘een parelend harpspel‘).
Op het sfeervolle podium met rozen van Bob en een kamerscherm
met foto’s van decennia eerder;
van een nog jonge Yves Montand,
een uitbundig dansend tango
paar. Ook het rode pluche - waar
Maaike regelmatige bevallig op
neervlijde - ontbrak niet. Op een
antiek tafeltje stonden een fles
wijn en wat glaasjes en roze rozen. “Lieve dames en heren, voor
de pauze nemen wij u mee naar
Frankrijk; naar Parijs en naar het
platteland.” De bezongen liefdesrelatie tussen Yves Montand en
Edith Piaf deed alle harten smelten. De schoonheid van Parijs
kon niet mooier worden getoond

dan met het openen van de paraplu waaruit allemaal rozenblaadjes dwarrelden. Het virtuele
ronddwalen door deze magische
Franse hoofdstad werd door Petra Rooze met haar spel een heerlijke wandeling. En natuurlijk waren er ook de zeelui met hun liefjes. Zwierend en lallend door de
straten, niet denkend aan thuis.
Maar hoe de dame van lichte zeden zo’n avond ervoer werd met
het gezongen Spiegelbeeld wel
weer zo hilarisch. Liefdesliederen
met een kwinkslag. Het publiek
smulde ervan.
Italië en Spanje
Na de pauze namen Donna è Mobile hun gasten mee naar Italië en
Spanje. “Waar de liefde aan diggelen gaat.” Verlaten zijn en nachten huilen, maar het leverde uiteindelijk wel een prachtig lied op.
Maaike en Petra wisten melancholie tot schoonheid te verheffen. Hun filmische vertellingen
met stem en instrument deed je
meereizen naar warmte en avontuur. De workshop - in een paar
minuten vlekkeloos Italiaans leren en zingen - was geheel aan
degenen die meededen aan dit
zangfestijn besteed. “Zing als alles je tegen zit”, was eerder deze middag een advies. Niet tegen
dovemansoren gezegd. Bas en
Katelijne van Otterloo verzorgden het geluid, dat klonk als een
klok.
Janna van Zon

Thema: ‘Going back to’

Twee jubileumconcerten
popkoor Soundsation
Aalsmeer - Tien jaar geleden, op
23 februari 2010, was de eerste
repetitie van Popkoor Soundsation in de bovenzaal van De Oude Veiling. Dat betekent dat het
koor dit voorjaar haar jubileum
viert. Het 10-jarig bestaan wordt
gevierd met twee grootse concerten op 17 en 18 april in The
Beach, de huidige repetitieruimte van het koor.
Het thema is ‘Going back to’, uiteraard terugkijkend naar het repertoire van de afgelopen tien jaar.
Maar, er is ook veel nieuw repertoire te horen en zien, het koor
neemt de bezoekers mee terug
naar onder andere de zestiger en
zeventiger jaren, maar ook muziek uit de decennia daarna komt
aan bod.

ben Weverling Band. Voor wie
hen kent, weet dat dit een spetterende muzikale samenwerking
zal worden. De algehele muzikale
leiding is in de vertrouwde handen van dirigente Irma Zethof.
De koorleden zijn druk aan het repeteren, zowel zang en regie kosten menig zweetdruppeltje. Maar
het eindresultaat belooft fantastisch te worden. Dat mag u zeker
niet missen!

Herinneringen
Er is nog veel meer te vertellen en
dat zal in de komende weken ook
gebeuren: via de website en social media zullen leden en oudleden herinneringen aan Soundsation ophalen, maar is ook te lezen waar en wanneer de voorverkoop start. Uiteraard zal dat ook
Primeur: Liveband
in deze krant te lezen zijn. Wie
Een primeur is dat Soundsation de Facebookpagina van Popkoor
deze concerten begeleid wordt Soundsation volgt, ontgaat niets
door een heuse liveband, de Ru- meer!
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Cinefleurfestival

Lezing op maandag 9 maart

Videoclub Aalsmeer wint
met ‘De Inzet’ eervolle prijs
Aalsmeer - De productie ‘De Inzet’ van Videoclub Aalsmeer, een
speelfilm over een bizarre weddenschap, is door de jury benoemd tot ‘beste film van het Cinefleur festival’. In ‘De Inzet’ ontspoort de aanvankelijk goede
stemming bij het diner door een
in spanning oplopende confrontatie tussen de gastheer en één
van zijn gasten. De dochter des
huizes kan deze escalatie nauwelijks aan.
De jury waardeerde in het scenario de intro over de jonge dochter
waarin een mooie aanleiding is
gevonden om de situatie van de
gasten en van gastheer en -vrouw
te schetsen. Via een monologue
intérieur van een der tafelgenoten, die zelf op de achtergrond
blijft raakt de kijker bekend met
de situatie. Hij beschrijft de ontwikkelingen aan tafel en ook zijn
gevoelens bij de bizarre weddenschap.
“De techniek in de film is prima
in orde. De mise-en-scène is passend en het camerawerk is zeer
goed in afwisseling van standpunten en kadrering en mooie
close-ups”, aldus de jury.
Acteurs zij medebepalend in het
succes van een film. Zij doen het
goed met prima spel van vooral dochter Simone – onthutst
over haar lijdende rol in de weddenschap -, gespeeld door Doralice Covelli. Job, de flamboyante vrijgezel in de rol van uitdager wordt goed neergezet door
Gerard Voortallen. Ron de Groen
speelde zijn rol als gastheer Alex
met verve. Een onderhoudende
film met een goed verhaal als basis met goed opgebouwde span-

Aalsmeerse woningen in
speciale tentoonstelling

ning tot aan het einde. Uiteraard zijn de leden van Videoclub
Aalsmeer bijzonder trots op de
eervolle prijs.
Muziek bij film
Eenvoudig eigen muziek onder
een film zetten, geen gedoe met
‘rechten’, de baas zijn over je eigen
creativiteit? Volgende de software makers van het programma Music Maker is het eenvoudiger dan ooit. Geen tijd voor droge
theorie - maak gewoon muziek!
Een van de clubleden heeft zich
verdiept in dit programma en
zal op de clubavond van maandag 10 februari laten zien of het
wel allemaal zo eenvoudig is als
de fabrikant wil doen geloven. De
avond wordt gehouden in Buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1 en
begint om 20.00 uur. Belangstelling om hierbij aanwezig te zijn?
Kom vrijblijvend langs. Laat secretaris Susan Griekspoor alleen
wel even weten dat je wilt komen
via 0297-327490

Van 20 tot en met 26 februari

Magisch carnaval voor jong
en oud in Poelgilderdam

Kudelstaart - Van 20 tot en met 26
februari wordt er weer carnaval in
Kudelstaart oftewel Poelgilderdam
gevierd. Dit jaar dompelt Poelgilderdam zich in de feestvreugde
onder in het thema ‘Magisch’. Prins
Richard de Eerste gaat dit jaar voor
het eerst de geordende chaos leiden en samen met zijn Raad van
Elf heeft hij al de nodige voorbereiHoofdrolspeler Gerard Voortallen dingen getroffen voor een carnanam de prijs en oorkonde in ont- valsweek voor jong en oud.
vangst.
Aanmelden voor optocht
De grote optocht gaat zondag 23
februari om 13.11 uur van start
vanaf de Dorpstaveerne. Opgeven
voor deelname aan de optocht kan
nog tot 6 februari via info@pretpeurders.nl, maar langs de weg kijken en daarna mee feesten in de
Dorpstaveerne is natuurlijk ook
heel gezellig. Op donderdagavond
20 februari vindt de loting van de
volgorde van de optocht plaats,
een altijd gezellige avond met
spelletjes, lol en heel veel plezier!

Kindercarnaval
Zaterdagmiddag 22 februari staat
geheel in het teken van de kindercarnaval. Om 13.01 uur kan alle jeugd zich verzamelen naast de
Dorpstaveerne. Vanaf daar gaat
de stoet met versierde wagens en
fietsen door De Rietlanden, waar
omstreeks 13.41 uur bij de scholen ballonnen worden opgelaten.
Daarna gaat de kindermiddag
verder in de Dorpstaveerne. Deelname en toegang is gratis, opgeven voor de kinderoptocht is niet
nodig. Als je met een gemotoriseerd voertuig moedoet graag
dan wel aanmelden per mail.
Prinsenbal
Het Prinsenbal op zaterdagavond
22 februari belooft weer een
groot feest te worden. De kaartverkoop start op zaterdag 8 februari bij Gall&Gall in Kudelstaart.
Wees er op tijd bij, want op is op!
Kijk voor meer informatie op:
www.pretpeurders.nl.

16e editie NLdoet op 13 en 14 maart

Oranje Fonds is op zoek
naar vrijwilligers

Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer

19 Subsidieaanvragen
voor ontwikkelingshulp
Aalsmeer - OSA heeft in 2019
opnieuw negentien subsidieaanvragen voor ontwikkelingssamenwerking te beoordelen gekregen. Drie aanvragen daarvan
zijn doorgeschoven van 2018.
Helaas moest ook één aanvraag
afgewezen worden. Eén aanvraag is naar 2020 gegaan, de-

ze kon nog niet beoordeeld worden. Het bedrag wat OSA mocht
ontvangen van de gemeente
Aalsmeer om de subsidie aanvragen uit te betalen voor 2019
was 31.502,00 euro. Daarnaast
ontving OSA een bedrag van
11.118,60 euro uit de kledingcontainers van Sympany.

De zeventien aanvragen die subsidie mochten ontvangen zijn:
* Wellantcollege Westplas voor project in Ghana: 1105 euro.
* Stichting Barbarugo voor project in Ghana: 1693 euro.
* Doopsgezinde Gemeente voor project in Honduras: 2500 euro.
* Stichting Foundation Mission House voor project in Nigeria: 2500 euro.
* Doopsgezinde Gemeente voor project in Lesbos: 1755 euro.
* The Griffins voor project in Nepal: 2100 euro.
* Stichting Nepal Benefiet/Mevr. de Vries voor project in Nepal: 500 euro.
* Stichting Kinderhulp Afrika voor project in Oeganda: 2000 euro.
* Stichting GA voor project op de Filippijnen: 2500 euro.
* Stichting Kinderhulp Afrika voor project in Oeganda: 2500 euro.
* Doopsgezinde Gemeente voor project in Congo: 2500 euro.
* Doopsgezinde gemeente voor project in Tanzania: 2500 euro.
* Stichting Heart for Children voor project Oeganda: 1250 euro.
* Doopsgezinde gemeente voor project in Tanzania: 2500 euro.
* Stichting Foundation Mission House voor project in Nigeria: 2500 euro.
* Doopsgezinde Gemeente voor project in Honduras: 2500 euro.
* Doopsgezinde Gemeente voor project in Tanzania: 1115,50 euro.
Totaal een bedrag van 34.018,50
euro. De projecten bevatten:
Bouw dak van slaapzaal en een
graanmolen, waterput voor bamboeplantage, ontwikkeling cursussen voor kinderopvang en
huiswerkondersteuning, apparatuur voor ziekenhuis, elektrisch
aangedreven bakfiets, schoolmaterialen, watertanks, brandveiligheidsinstallatie en watertank, 17

zonnepanelen voor opvanghuis
voor meisjes, stabiliseren elektriciteitsnetwerk, zonnepanelen
voor trainingscentrum, watervoorziening, inrichten slaapgebouw voor jongens, schoolmaterialen voor beroepsonderwijs,
ziekenhuisapparatuur, opknappen pand voor opvang ex-gedetineerden en speelmaterialen voor
speeltuin van kinderdagverblijf.

Amstelland - Het Oranje Fonds is
op zoek naar mensen die zich in
willen zetten voor een ander tijdens NLdoet 2020. Op 13 en 14
maart organiseert het Fonds voor
de 16e keer de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op deze dagen zijn in heel het land
duizenden activiteiten te vinden waarbij iedereen zich een
dag(deel) belangeloos in kan zetten voor andere mensen. Aanmelden kan via www.nldoet.nl.

Of je nu van koken, tuinieren,
klussen, schoonmaken of spelletjes spelen houdt, er is voor ieder wat wils tijdens NLdoet. Omdat er zo veel activiteiten in heel
het land georganiseerd worden,
is er altijd een te vinden die past.
Denk aan het organiseren van
een uitstapje voor ouderen of
meedoen aan een spelletjesmiddag voor mensen met een beperking. Maar het is ook mogelijk mee te helpen bij het opknappen van een dorpshuis, het aanleggen van een buurtmoestuin of
het schilderen van de hekken van
een kinderboerderij.
Gigantische keuze
NLdoet is voor veel mensen een
eerste kennismaking met vrijwil-

ligerswerk. Het Oranje Fonds wil
de deelnemers laten ervaren dat
vrijwilligerswerk niet alleen heel
fijn is voor degene die geholpen
wordt, maar dat het ook heel leuk
is voor de vrijwilliger zelf. Mensen beleven er plezier aan belangeloos iets voor een ander te
doen, en doordat er een gigantische keuze aan activiteiten is, kan
iedereen iets vinden dat bij hem
of haar past. Daarnaast ziet het
Oranje Fonds NLdoet als een ode
aan de vele vrijwilligers die zich
inzetten om ervoor te zorgen dat
iedereen mee kan doen in de Nederlandse samenleving. Zij maken het verschil in ons land.
Trots
Het is het 16e jaar dat het Oranje
Fonds NLdoet organiseert. Peter
Douwes, directeur Oranje Fonds:
“Ieder jaar weten wij met NLdoet
honderdduizenden mensen te
mobiliseren. Daar zijn wij trots
op, want dit zijn allemaal mensen
die zich belangeloos inzetten om
een ander te helpen. Door naar
elkaar om te kijken maken we de
samenleving een stukje mooier.
Dat gebeurt in ons land al dagelijks op grote schaal, en met NLdoet zetten we de spotlight daarop.”

Landschap Noord-Holland

Geld beschikbaar voor
groene ideeën
Amstelland – Er is geld beschikbaar voor Noord-Hollandse vrijwilligersgroepen met een goed idee.
Het Betrekken bij Groen-fonds
heeft in totaal 102.000 euro beschikbaar. Dit is veel meer dan verleden jaar zodat nog meer vrijwilligersgroepen aanspraak kunnen
maken op financiële ondersteuning voor hun plannen en activiteiten. Vorig jaar werden 20 groe-

pen in Noord-Holland blij gemaakt
met een bijdrage uit het fonds dat
beschikbaar is gesteld door de provincie Noord-Holland.
Meer biodiversiteit
Iedereen kan een aanvraag indienen. De aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van
een plant- of diersoort, het veilig

Aalsmeer - In het Aalsmeerse
Raadhuis is tot en met 9 maart
een speciale tentoonstelling over
de diversiteit aan architectuur in
Aalsmeer te zien.
Jack Breen, geboren Aalsmeerder
en voormalig docent aan de TU
Delft, heeft een expositie samengesteld over de architectuur van
tien Aalsmeerse woonhuizen van
bekende (Aalsmeerse) architecten als J.F. Berghoef, J.G. Wiebenga, M. de Klerk en V. Visser. Onder
andere kunnen op schaal boerderij Dahlia Maarse en de woonhuizen Terra Nova, Barendsen
huis, G. Wentzel huis en het moderne Du Pon Huis van G. Baneke
en C. van der Hoeven bewonderd
worden. Een kijkje nemen in de
trouwzaal van het Raadhuis kan
van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, op
woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Op maandag 9 maart, de laatste dag van bezichtiging, geeft

Jack Breen een lezing in de raadskelder naar aanleiding van deze tentoonstelling en zijn proefschrift Patterns & Variations. Dit
boek heeft een Bijbelse omvang
gekregen. Het behelst een systematische studie naar schoonheid
in de architectuur, waarbij de gehanteerde begrippen werden getoetst aan de hand van de tien
Aalsmeerse (tuinders)woningen,
met als zwaartepunt de twintigste eeuw.
Werk weer ‘thuis’
Het heeft Jack Breen plezier en
voldoening gegeven om zijn
werk op deze wijze ‘thuis’ te laten komen in Aalsmeer! De lezing
start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur en de koffie en thee
worden geserveerd om 19.45 uur.
Na de lezing is er een pauze met
een drankje. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen en is er ruimte voor discussie.

Lezing door Hans Kiers

‘Nooit meer kardinalen’
bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 10 februari organiseert Viva Aquaria weer een gezellige avond in
buurthuis Hornmeer aan de Dreef
1. Hans Kiers verzorgt een lezing
met de titel ‘Nooit meer kardinalen’. Vorig jaar presenteerde hij
deel 1, nu is deel 2 aan de beurt.
En deze gaat over bijters, plukkers, schuivers en schrapers. In
deel 1 heeft Hans de wat meer
gangbare vissen besproken, die
goed te houden zijn in een aquarium. Deel 2 gaat voor een groot
deel over vissen die eigenaars
misschien wel nooit in hun aquarium willen of gaan houden, maar
toch vaak in de handel te zien
zijn. Na de pauze komen er ook
wat gangbaardere vissen voorbij in de vorm van slaksoorten en
pantsermeerval soorten en wat is
nu de beste algeneter? Volgens
Hans Kiers is het een lezing geworden met voor ieder wat wils.

Hij werkt bij de grootste importeur van aquariumvissen in Nederland, dus hij zit dicht het vuur.
Iedere belangstellende wordt uitgenodigd de lezing bij te komen
wonen op 10 februari. De avond
begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Meer weten over
Viva Aquaria? Neem dan contact
op met de heer C. Keim via 0297343854.

Ouderensoos in
het Middelpunt

ari is gewonnen door Jan van der
Zwaard met 5469 punten, gevolgd
door Tini Amsing met 4794 punten
en Piet Harting met 4627 punten.
De poedelprijs mocht Martha Bax
in ontvangst nemen. Bij het rummikuppen was Joke Harte de beste
met 43 punten, op twee is Jopie de
Vries geëindigd met 82 punten en
op drie Tijda Silvis met 106 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan An
Verkerk met 157 punten.

Aalsmeer - De volgende ouderensoos is op donderdag 13 februari vanaf 13.30 uur in het Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. Iedere kaartliefhebber vanaf 55 jaar
is welkom. Het klaverjassen tijdens de ouderensoos op 30 janu-

en effectief organiseren van vrijwilligerswerk, het stimuleren van
vrijwilligerswerk of natuureducatie. Projecten die jongvolwassenen (18-35 jaar) betrekken bij het
groen en projecten rond thema’s
zoals ‘natuur & klimaat’ en ‘natuur
& gezondheid’ maken meer kans
op een bijdrage. Projecten rond de
instroom van nieuwe vrijwilligers
of de flexibilisering van het vrijwilligerswerk maken ook meer kans.
Dit geldt ook voor aanvragen rond
het veilig werken van de groep, bijvoorbeeld door het laten opstellen
van een ARBO- en veiligheidsplan.

vrijwilligers(groepen) een aanvraag indienen. Lees wel eerst
goed de voorwaarden op www.
landschapnoordholland.nl/bbgfonds. Hier staat ook een aanvraagformulier. De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland.
Deze voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en
Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap NoordHolland, Staatsbosbeheer en Waternet. Het geld wordt beschikbaar
Aanvraag indienen
gesteld door de provincie NoordVan 1 februari tot en met 1 maart Holland.
2020 kunnen organisaties en Foto: Joke Huijser-Spekken
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Romy Veul: “Door Zaai heb
ik meer opdrachtgevers”

December winactie Meer Aalsmeer

Janny Tates wint 500
euro shoptegoed
Aalsmeer - Donderdag 30 januari stroomde de bovenzaal van De
Oude Veiling vol met verwachtingsvolle winnaars van de december winactie van de winkeliers in Aalsmeer Centrum. Uit
de duizenden ingeleverde spaarkaarten waren door de organisatie eerder al 74 kaarten getrokken. Deze winnaars hadden een
uitnodiging ontvangen om, samen met een introducee, de ‘live’
trekking bij te wonen. Bijna iedereen gaf gehoor aan de uitnodiging en ruim 120 mensen werden
met koffie, thee en consumptiemuntjes ontvangen.
Na een kort maar hartelijk welkom door Dirk Box, de voorzitter van ondernemersfonds Meer
Aalsmeer, werd meteen gestart
met de prijsuitreiking want er waren maar liefst 74 prijzen te verdelen. De winnaars werden door
bestuurslid Nelleke van Driel in
willekeurige volgorde getrokken
en direct uitgereikt aan de winnaars. De prijsuitreiking verliep
gesmeerd en natuurlijk werden
alle winkeliers die een prijs beschikbaar hadden gesteld even
genoemd. De winnares van de

hoofdprijs, 500 euro, shoptegoed is Janny Tates uit Aalsmeer.
Zij ging graag even met haar prijs
op de foto. Zij was ontzettend blij
en verheugt zich er op om dit lekker uit te geven bij haar favoriete
winkels in het centrum.
Na een uurtje waren alle prijzen uitgereikt en was het tijd om
even na te praten onder het genot van een drankje. Veel blije en
tevreden gezichten en gezellige
gesprekken. De organisatie kijkt
terug op een geslaagde actie die
waarschijnlijk nog wel een keer
herhaald zal gaan worden. Kijk
voor meer informatie en foto’s op
www.meeraalsmeer.nl.

Groene sedum daken rondom de panden van Groenland.

Minder CO2 en vergroening

Duurzame sedum daken
voor Groenland B.V.
Aalsmeer - In de twee uiterst
duurzaam gebouwde panden
aan de Japanlaan in Greenpark
zijn naast Groenland B.V. ook
Bouquetnet, Celieplant en Bloominess gevestigd. Op de panden zelf liggen 4.800 zonnepanelen. De gebouwen rondom de
panden zijn nu door J. Spaargaren Hoveniers voorzien van 140
vierkante meter aan groene sedum daken. Peter Janmaat, di-

recteur Bouquetnet: “Het is mooi
om de duurzame gedachte van
Groenland op deze manier verder door te voeren. De sedum daken zien er niet alleen leuk uit, ze
zorgen ook voor een goede isolatie en langere levensduur van de
daken. Bovendien dragen de sedum daken bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot, zorgen
ze voor vergroening en nemen ze
fijnstof op.”

Ruim 400 geïnteresseerden op stakingsdag

Infobijeenkomsten SKOA
smaken naar meer!
Aalsmeer - Op donderdag 30 januari, één van de landelijke stakingsdagen in het onderwijs,
hebben de scholen van Stichting
Katholiek Onderwijs Aalsmeer
ruim veertig geïnteresseerden
ontvangen die een (over)stap
naar het basisonderwijs overwegen. Het was een erg positieve ervaring om de belangstellenden meer informatie te geven
Annigje Leighton krijgt als 100e museumvriend een presentje van het over het werken in het onderwijs. De hoge opkomst laat zien
FAM uit handen van adjunct-directeur Constantijn Hoffscholte.
dat er veel interesse is voor de diverse functies in het onderwijs en
dat is goed nieuws! Naast de in-

Een kleine mijlpaal!

Honderdste vriend voor
het Flower Art Museum
Aalsmeer - Het Flower Art Museum bereikte afgelopen weekend, op 2 februari 2020, een kleine mijlpaal: het mocht alweer de
honderdste ‘vriend’ noteren. Annigje Leighton-van Leeuwen uit
Kudelstaart meldde zich in het
museum aan en bleek precies
nummer honderd.
Vrienden van het Flower Art Museum betalen een vast bedrag
per jaar (30 euro). Zij steunen
daarmee het museum en kunnen
de tentoonstellingen zo vaak bezoeken als zij willen. Bovendien
mogen ze altijd een introducé
meenemen. Ook worden Vrienden uitgenodigd voor openingen en krijgen ze korting op speciale activiteiten, zoals concerten,
workshops en lezingen.

anderhalf jaar en ontwikkelt zich
goed. Afgelopen jaar mocht het
bijna 8.000 bezoekers ontvangen. De organisatie bestaat uit
een klein, professioneel kernteam
en inmiddels meer dan twintig
vrijwilligers, die onder andere de
rol van gastvrouw/heer vervullen
en helpen bij de werkzaamheden
rond nieuwe exposities. Elk kwartaal zijn er in het museum nieuwe tentoonstellingen met hedendaagse kunst geïnspireerd op
bloemen en de natuur.

The Big E-vent bij dealer
Janssen Van Kouwen

Leuke uitdaging
“Het is voor mij een mooie uitdaging om in een aansprekende
taal te schrijven. Ik zie het als een
leuke puzzel om mij daar voor
opdrachtgevers in vast te bijten.
‘Simpel’ schrijven kan namelijk
nog best ingewikkeld zijn. Vraagt
veel denkwerk en creativiteit.
Wanneer ik voor een opdrachtgever een tekst maak, dan moet
hij zich herkennen in het verhaal
zonder dat het algemeen wordt.
Het mag nooit een dertien-ineen-dozijn-verhaal worden. Mijn
stijl is begrijpelijk, ik gebruik geen
lange zinnen en in mijn schrijfwerk zit altijd een vleugje humor.”
Daarbij schrijft Romy over de
meest uiteenlopende branches.
“De branche is niet het meest relevant, het belangrijkste is dat de
opdrachtgever een klik met mij
heeft en dat mijn schrijfstijl hem
of haar aanspreekt.” Na een periode van fulltime in loondienst werken, heeft Romy sinds anderhalf
jaar haar eigen onderneming. “Ik
ontdekte dat ik het steeds leuker begon te vinden om meerdere opdrachtgevers blij te maken
met mijn teksten.”

nog niet eerder van Zaai gehoord.
Maar vlak na mijn verhuizing naar
Aalsmeer ontving ik per post een
uitnodiging van Zaai, precies
op het goede moment om mij
te helpen groeien.’ Ik heb door
Zaai meer opdrachten gekregen.
Ook dat ik actiever ben geworden in het werven van nieuwe
opdrachtgevers heeft zeker met
Zaai te maken. Ik zit in een actieve en creatieve groep Zaailingen
die allemaal gemotiveerd zijn en
mij inspireren. Het is vaak makkelijker om een oplossing voor
elkaar te benoemen dan om die
zelf te bedenken. Door met elkaar
van gedachten te wisselen, krijg
je een beter zicht op hoe je een
probleem kunt oplossen. Binnen
de intervisiegroep is een vertrouwensband ontstaan die prettig is
voor deze startfase waarin wij allemaal zitten. Het gaat om de herkenning en het gevoel niet alleen
te zijn, het succes te kunnen delen.”
Droom
Zaai is voor Romy ook een stok
achter de deur om dit jaar, naast
het zakelijke schrijven, meer creatieve verhalen te maken. Psychologie heeft haar interesse en het
zou mooi zijn te schrijven over
onderwerpen die daarmee te
maken hebben, verluchtigd met
grappige herkenbare anekdotes,
bijvoorbeeld voor een tijdschrift
of online platform. “Het is een
mooie droom, die ik hoop te verwezenlijken”, lacht zij vol vertrouwen. Neem voor meer informatie
over Zaai contact op met Kirsten
Verhoef (traject organisator) via
0297 -366182 of via kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon

Vertrouwensband
“Ik woonde in Uithoorn en had

Ronde uitbouw voorzien van glas

Afbouw Zuidzicht van start
bij Royal FloraHolland
Zaterdag feestelijke opening

diEMode breidt uit:
Nu twee keer zo groot

Vrijwilligers
Op dit moment is het Flower Art
Museum wekelijks open van vrijdag tot en met zondag. De ambitie is om vanaf komend voorjaar
een extra dag open te gaan. Uitbreiding van het vrijwilligersteam Aalsmeer - De stijlvolle damesBijna 8.000 bezoekers
is dan ook welkom. Meer informa- modezaak in de Zijdstraat met
Het museum bestaat inmiddels tie op www.flowerartmuseum.nl. alleen zwart, wit en grijze kleding in álle maten, dus niet alleen
groot (!) gaat na twee jaar uitbreiden. Eigenaresse Emmy greep
haar kans, nadat de Ibiza-boetiek
van haar buurvrouw Jill ging verhuizen naar het oude pand van
BigL “Dit is namelijk zo’n heerlijke stek hier bij de molen. En zonder dat ik veel meer kleding krijg,
wordt het wel twee keer zo groot.”
Aalsmeer - Opel dealer Janssen Opel personen- of bedrijfsauto Begint Emmy Huis. Haar gezin en
Van Kouwen in Aalsmeer maakt ook een gratis tank- of laadpas ter familie hebben de verbouwing
de aanschaf van een nieuwe Opel waarde van 500 euro.
op zich genomen en tijdens het
wel heel aantrekkelijk. Tijdens
interview zijn ze druk bezig met
de spectaculaire show The Big Bedrijfswagenavond
de laatste loodjes.
E-vent, die tot en met 8 februa- Speciaal voor ondernemers or- “Maar het gaat lukken hoor, 8 feri bij Janssen Van Kouwen plaats- ganiseert Janssen Van Kouwen bruari is de grande opening!” Het
vindt. Klanten krijgen deze week vanavond, donderdag 6 februa- wordt allemaal wat ruimer opgetot 2.000 euro extra inruilwaar- ri, een Opel bedrijfswagenavond zet. De kleding komt meer tot zijn
de bovenop de Autotelex-inruil- in de Flagshipstore in Amsterdam recht. Er komt een gezellige kofwaarde van de huidige auto (500 Zuidoost. Van 16.00 tot 21.00 uur fiecorner en een extra tafel met
euro voor de Opel Corsa-e en Am- is er een Foodtruck aanwezig, zijn kleding. Ook komt er een nieupera-e.
alle nieuwe modellen te bekijken we toonbank, er zijn extra pasBehalve de extra inruilwaarde én kan er geprofiteerd worden poppen en de sieradenlijn wordt
krijgen kopers van een nieuwe van de Big E-vent voordelen.
uitgebreid. Vooral die van Annet

Aanschaf nieuwe Opel heel aantrekkelijk

teresse voor groepsleerkrachten
was er ook interesse gericht op
leerlingenzorg, ondersteuning en
vakspecialisten.
Voor de medewerkers zelf is het
fijn om met trots over het mooie
vak te mogen vertellen. De scholen van Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer bespreken op
korte termijn of ze de scholen vaker openstellen voor belangstellenden. Houd hiervoor social media en de websites van de scholen in de gaten (www.jozefschool.
net, www.rkantonius.nl en www.
oosteinder.nl).

Aalsmeer - Romy zal zo’n jaar of
negen zijn geweest toen zij haar
eerste verhaal schreef over een
giraf die bij kinderen thuis woonde. “Ik heb van jongs af aan verhalen voor de leuk geschreven.”
Haar fantasie werd gelukkig gestimuleerd want zij wist al snel
dat zij meer een alfa- dan een
bèta-kind was. Dat zij Nederlands ging studeren aan de VU
was dus voor niemand echt een
verrassing. Nog steeds vindt zij
het heerlijk om te schrijven; met
woorden te spelen. En dat komt
haar goed van pas bij het werk
dat zij nu als freelance tekstschrijver en redacteur doet. Naast het
schrijven voor diverse opdrachtgevers, heeft ze haar eigen blog:
Vaker Vrolijk - een uitstekend gekozen naam. Deze blog noemt
Romy vooral een uit de hand gelopen hobby. “Maar als je mijn
website bekijkt, krijg je wel een
aardig inzicht in mijn schrijfstijl.”

Bartels, een kunstenares die van
gerecycled en gebruikt rubber
prachtige ringen en kettingen
maakt. “En ik krijg eindelijk mijn
eigen kantoortje!”
Exclusieve kleding
De collectie van diEMode krijgt
er naast onder andere de merken
Alembika, NÜ Denmark, NÖR, Elsewhere, Black by KenM, Aimmea, Xenia Design, Crea Concept
en Qúe nog twee nieuwe merken
bij, namelijk Amma en Luukaa.
Emmy: “Dit is met name luchtige
en makkelijke damesmode. diEMode verkoopt van alle kledingstukken slechts één maat (van 36
tot en met 54) dus het blijft exclusief. Ook voor schoenen, bijzondere laarsjes, tassen, riemen en
overige accessoires kun je bij ons
terecht. ‘Dare to be different’ is en
blijft ons motto.” Emmy is trots
en blij met haar trouwe klantenkring die uit heel Nederland speciaal naar hier komt. diEMode is
inmiddels een gevestigde naam.

Aalsmeer - Royal FloraHolland
bouwt aan een aantrekkelijke,
gezonde en veilige werkomgeving voor haar medewerkers, die
voldoet aan de wensen van deze
tijd. Daarom worden de kantoren
op het veilingterrein aan de Legmeerdijk verbouwd tot kwalitatief hoogwaardige samen-werkplekken met ontmoetingsruimtes voor collega’s, kwekers en
klanten. In de afgelopen maanden is het oude kantoor Zuid-

zicht in Aalsmeer gestript en is de
ronde uitbouw grotendeels voorzien van glas. Het casco is begin
maart 2020 klaar. Daarna gaat de
afbouw van start met indeling en
inrichting van de binnenruimte.
Ook wordt gestart met het ontwikkelen van het buitenterrein.
De planning is dat deze werkzaamheden rond april/mei klaar
zijn en de nieuwbouw in juli of
augustus dit jaar ingebruik genomen kan worden.

“Zelfs leveranciers beginnen mij
te benaderen.” Het is ook zo’n leuk
straatje. De voordeur blijft tegenover de molen, maar dat wijst bij
de heropening voor zich.
Vanaf 10.00 uur aanstaande zaterdag 8 februari is iedereen van
harte welkom om de verbouwing
te komen bewonderen. Dian, Janneke en Emmy staan klaar met

een hapje en een drankje en hebben enorm zin om te werken vanuit de nieuwe situatie. “Graag tot
ziens!” Overige openingstijden
zijn maandag van 13.00 tot 17.30
uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op
afspraak. www.diemode.nl
Door Miranda Gommans
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Brief aan Stichting Leefomgeving Schiphol

Bewoners vragen uitstel
uitvoering ‘Waterfront’

Aalsmeer - In totaal 110 handtekeningen van bewoners uit de
Hornmeer zijn gestuurd naar de
Stichting Leefomgeving Schiphol. De bewoners vragen om nog
geen financiële middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Waterfront. De
bewoners kunnen zich weliswaar
vinden in de plannen voor deze
recreatievoorziening, maar vinden dat hier pas uitvoering aan
gegeven mag worden als daarbij ook een goed plan voor parkeren en de te verwachten verkeersdruk gepresenteerd wordt:

“Graag willen wij u als voorzitter van het bestuur van Stichting
Leefomgeving Schiphol informeren over het op dit moment ontbreken van voldoende maatschappelijk draagvlak bij de direct aanwonenden voor het door de gemeente Aalsmeer bij uw organisatie ingediende plan voor het Waterfront. Het verzoek is om nog niet in
te stemmen met de beschikbaarstelling van de totale financiële bijdrage. De gemeenteraad heeft op
12 december jl. in meerderheid ingestemd met het collegevoorstel.
De collegepartijen PvdA, Groen
Links en D66 hebben, naar aanleiding van bezwaren van ons als direct omwonende bewoners, tegen
gestemd. Op 24 mei 2019 heeft u
een beschikking afgegeven van
3.243.726 euro als belangrijke co-

financier van het project. U geeft
aan maatschappelijk draagvlak en
leefbaarheid als uitgangspunten te
hanteren voor de toekenning van
financiële bijdrage, daarom brengen wij u graag op de hoogte van
onze bezwaren. Wij hopen dat deze
bezwaren u ertoe bewegen om de
volledige financiële bijdrage vooralsnog niet beschikbaar te stellen
in afwachting van nader onderzoek en aanpassing van het plan.
Als bewoners willen wij graag aangeven dat wij voor de plannen van
het Waterfront zijn om de Westeinderoever te verbeteren met een wandelroute en de oeverrand met steenbestorting met stilstaand water te
wijzigen. Wel zijn wij tegen de uitwerking van de vastgestelde voorkeursvariant zolang er geen adequate invulling is gegeven aan de
parkeer- en verkeersproblematiek.
Wij zullen dan ook de procedure van
de omgevingsvergunning van de
gemeente aanwenden om onze bezwaren als direct belanghebbenden
opnieuw kenbaar te maken. Als bewoners uit Aalsmeer hebben wij ons
inmiddels georganiseerd, waardoor
wij deze brief kunnen sturen namens
een groot deel van de bewoners
aan de Roerdomplaan, Stommeerweg, Marsstraat, Venusstraat, Kudelstaartseweg en een aantal bewoners van de Apollostraat. Daarnaast
sturen wij u de lijst met 110 handtekeningen van bewoners die ondertekend hebben dat zij van mening zijn

dat het parkeerprobleem tijdig geregeld moet zijn als integraal onderdeel van het Waterfront.
Draagvlak
Wij maken ons grote zorgen dat als
het strand qua oppervlak drie maal
zo groot wordt er ook drie maal zoveel mensen uit de regio gaan komen met als gevolg parkeeroverlast, trailerstalling overlast en toename van verkeer. Kortom deze locatie is niet geschikt voor een regionale functie.
Parkeeroverlast
Het aantal parkeerplaatsen is nu
beperkt. Met de plannen komen
er ondermeer langs de Zwarteweg
wel 70 parkeerplaatsen bij, maar
er zijn geen aanwijzingen dat dit
aantal voldoende is. Reeds eerder is
het bestuur met een oplossing gekomen waar 250 (!) parkeerplaatsen werden gecreëerd waar wel
uit blijkt wat de verwachting is. Deze oplossing, welke nooit met de
bewoners is besproken, werd ook
schielijk weer ingetrokken. Kortom,
een zwalkend beleid ten aanzien
van het toekomstig parkeren. Wij
pleiten daarom voor een gedegen
en betrouwbaar onderzoek vanuit
de gemeente wat eerst goed met de
bewoners wordt afgestemd. Zodat
wij als bewoners te allen tijde onze auto’s kunnen parkeren, eventueel door aanvullend parkeerbeleid.
Verder zijn wij voorstander van het

Welke maatregelen, wanneer en hoe financieren?

Bijeenkomsten voor VvE’s
over duurzaamheid
Aalsmeer - De gemeente organiseert bijeenkomsten over duurzaamheid voor bestuurders en
beheerders van Verenigingen van
Eigenaren (VvE’s). Met de sessies
ondersteunt en stimuleert de gemeente VvE’s om energie te besparen en duurzame energie op
te wekken. Veel VvE’s denken al
na over maatregelen om het gebouw te verduurzamen met bijvoorbeeld gevelisolatie, HR++
glas of zonnepanelen. Maar vaak
vindt men het moeilijk om te beslissen welke maatregelen een
VvE moet nemen en wanneer. En
hoe kan dit gefinancierd worden?
Daarom organiseert de gemeente drie bijeenkomsten. Diverse
sprekers van onder andere de ge-

meente, het Nationaal Energiebespaarfonds en VvE-Belang praten
VvE’s bij over de mogelijkheden,
financiering en het belang van
energiebesparende initiatieven.

VvE’s uit Aalsmeer en Amstelveen
en vindt plaats in Westwijk, Amstelveen.
Donderdag 26 maart van 19.15
tot 21.45 uur staat een algemene
informatiebijeenkomst over verBijeenkomsten
duurzaming van VvE’s op het proVvE’s kunnen één of meerdere bij- gramma. Welke maatregelen kan
eenkomsten bijwonen. Dinsdag een VvE nemen (met de nadruk
11 februari wordt van 19.15 tot op energiebesparende maatre21.45 uur de netwerkbijeenkomst gelen)? Welke mogelijkheden zijn
‘Van Plan tot Actie’ gehouden en er voor financiering en wat kan
is voor VvE’s die al concreet be- het Duurzaamheidsfonds van de
zig zijn (geweest) met verduur- gemeente betekenen? En donzaming en/of concrete plannen derdag 16 april wordt tot slot van
hebben. Het doel is om VvE’s ge- 19.15 tot 21.45 uur de informalegenheid te geven om ervarin- tiebijeenkomst ‘VvE’s en zon’ gegen en kennis te delen, evenals houden. Over verschillende mosuccessen en knelpunten. Deze gelijkheden voor zonne-energie,
bijeenkomst is gezamenlijk voor met aandacht voor financiële, ju-

Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur

tie geëist. Het te lenen bedrag is
197.000 euro. De bestuurders willen akkoord gaan met deze gunstigere financieringsoptie, zodat de
Windsurfclub goede voorzieningen en een fraaie uitstraling van
het Surfeiland kan realiseren. De
Aalsmeer - Op dinsdag 11 febru- van B&W wil invoeren. Door de wij- vergadering wordt besloten met
ari vindt een gezamenlijke verga- ziging worden alleenstaande ou- het vragenkwartiertje. De commisdering van de commissies Ruim- ders vrijgesteld van het betalen sievergadering is openbaar, bete en Economie en Maatschap- van een eigen bijdrage voor wo- langstellenden mogen plaats nepij en Bestuur plaats. De verga- ningaanpassingen voor hun min- men op de publieke tribune. Wie
dering begint om 20.00 uur in de derjarige kind. Ook gaat een eigen wil inspreken over een onderwerp
raadzaal in het Raadhuis en staat bijdrage per rit ingevoerd wor- op de agenda, wordt verzocht dit
onder voorzitterschap van Dick den voor inwoners met een Wmo- te melden bij de griffie via griffie@
Kuin. Er gaat gesproken worden vervoerpas naar gelang het aan- aalsmeer.nl of bel 0297 387584. De
over de huisvestingsverordening tal afgelegde kilometers in plaats vergadering is ook thuis te volgen
2020. Met deze verordening wil van het hanteren van het abonne- via de livestream op de website
de gemeente de negatieve effec- mentstarief.
van de gemeente Aalsmeer.
ten van de schaarste aan passende en betaalbare woonruimte zo Garantie Windsurfclub
veel als mogelijk tegen gaan. Door Laatste behandelstuk is gemeenmiddel van het stellen van regels tegarantie voor de lening van
voor het gebruik van woonruimte Windsurfclub Aalsmeer. De vereniin Aalsmeer wil de gemeente een ging gaat een nieuw clubhuis bou- Aalsmeer - Op dinsdag 28 januzo eerlijk en transparant mogelijk wen op het Surfeiland en vroeg ari is tussen drie en vier uur in de
systeem hanteren bij toewijzing voor het verkrijgen van een lening middag een ATB crossfiets gestovan de beschikbaar komende so- een gemeentegarantie van 50 pro- len. De zwarte ‘Cube’ stond op
ciale huurwoningen aan diegene cent. Er bestaat echter voor sport- slot in de tuin van de eigenaar in
die deze woonruimte het hardste verenigingen de mogelijkheid om de Haydnstraat. Het betreft een
nodig heeft.
een lening bij de Bank Nederland- opvallende fiets, mogelijk dat er
se Gemeente (BNG) te verkrijgen inwoners zijn die meer informatie
Verordening Wmo
waarbij het rentepercentage stuk- hebben. Zij worden verzocht conOok aan de orde komt de wijziging ken voordeliger is. Hier wordt wel tact op te nemen met de politie
Verordening Wmo die het college een 100 procent gemeentegaran- via 0900-8844.

Huisvestingsverordening
in commissievergadering

Crossfiets weg

uitbreiden van de fietsenstallingen,
omdat daarmee juist de lokale bezoekers bediend worden.
Parkeren trailers
Met het huidige gebruik van de
brandweerhelling worden er op zomerse dagen al tientallen trailers
geparkeerd langs de Zwarteweg.
De gemeenteraad heeft inmiddels
al besloten beide nieuwe trailerhellingen te laten vervallen vanuit
de voorkeurvariant. Graag zouden
wij zien dat bij de definitieve oplossing ook het stallen van de trailers wordt meegenomen, bij voorkeur op de ruime parkeerlocatie bij
zwembad de Waterlelie om overlast in de wijk te voorkomen.
Verkeerstoename
Naar de gemeente is duidelijk aangeven dat de Stommeerweg nu
al een drukke weg is, ondanks het
regulerend stoplicht waardoor
een wegstrook wisselend gebruikt
moet worden. De organisatie van
evenementen of de komst van
voorzieningen zal nog meer ongewenst verkeer aantrekken.
Het op 12 december jl. door de gemeenteraad goedgekeurde collegevoorstel is niet samen met de direct omwonenden vormgegeven.
Zij zijn nooit persoonlijk uitgenodigd daarvoor. Naast het ontbreken van draagvlak maken wij ons
ook zorgen om de leefbaarheid
door toenemend geluidsoverlast
(evenementen en radio’s) en fijnstof
(strandzand en as van de barbecue
plekken). Wij verwachten dat wij u
met deze brief voldoende geïnformeerd hebben en wachten met belangstelling op uw antwoord.”
Namens de bewoners
De heer ing. H.G. Rolleman
Roerdomplaan 89
rik.rolleman@icloud.com
ridische en organisatorische aspecten. De bijeenkomsten op 26
maart en 16 april zijn in Aalsmeer.

Oecumenische viering in
De Spil Kudelstaart

Kudelstaart - Zondag 9 februari
vanaf 10.00 uur vindt er een Oecumenische viering plaats in de
Protestantse Gemeente Samenop-Weg Kudelstaart met medewerking van Interkerkelijk koor
Song of Joy onder leiding van Hilbert Kamphuis begeleid op piano
door zijn vrouw Frederiek Kamphuis. Het orgel wordt bespeeld
door Jan Sikkema.
Tweemaal per jaar komen de RKgemeente St. Jangeboorte en de
Protestantse
Samen-op-weggemeente samen in een oecumenische viering om beurten
in elkaars kerkgebouw, zondag

Uitleg levenstestament
in Ontmoetingscentrum

Aalsmeer - Op dinsdag 11 februari komt notaris Kienhuis naar het
Ontmoetingscentrum om uitleg
te geven over het levenstestament. Tijdens deze informatiebijeenkomst gaat hij niet alleen in
op de belangen van de persoon
met dementie. Hij gaat ook nadrukkelijk in op de consequenties
die het heeft als het om je partner gaat die zelf geen beslissingen meer kan nemen. Zolang je
naaste de gevolgen van financiele beslissingen nog goed overziet, is hij of zij wilsbekwaam. De
regie kan in eigen hand gehouden worden. Met een volmacht
of levenstestament kan geregeld
worden dat belangen en wensen in de toekomst goed vertegenwoordigd zullen worden. Hij
legt uit dat als er niet of niet tijdig
een levenstestament is gemaakt,
er een wettelijk vangnet is. Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen die te maken
heeft met dementie. Vanaf 19.00
uur is de Irene-zaal in de Kanaalstraat open, de bijeenkomst is
van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden is wenselijk.

Aanmelden
Er zijn geen kosten verbonden
aan de bijeenkomsten, maar aanmelden is wel noodzakelijk in verband met de beschikbare ruimte en het toezenden van informatie. Voor de bijeenkomsten
op 26 maart en 16 april kunnen
VvE’s zich aanmelden per e-mail
via vvebijeenkomst@aalsmeer.
nl, o.v.v. bijeenkomst VvE’s met
de volgende informatie: naar
welke bijeenkomsten u wilt komen, naam en adres van de VvE
(graag vermelden Kudelstaart
of Aalsmeer), aantal appartementen en bouwjaar, namen en
emailadres(sen) van de bestuursleden die komen. Voor de bijeenkomst op 11 februari kunnen
VvE’s zich aanmelden via vve-bijeenkomst@amstelveen.nl
met
bovenstaande informatie. Bij de
bevestiging krijgen VvE’s ook de
definitieve locaties van de bijeenOud Aalsmeer
komsten.
Aankomende vrijdag 7 februa-

Aanhangwagen
weer retour
Aalsmeer - Vorige week is er vanaf een erf aan de Aalsmeerderweg een aanhangwagen gestolen. Naar aanleiding van het bericht over de diefstal kreeg de eigenaar een melding dat de aanhanger geparkeerd stond in
Heemstede. De eigenaar is gaan
kijken en trof inderdaad zijn aanhangwagen aan. Hij heeft ‘m direct mee terug naar Aalsmeer genomen.

Gazelle gestolen
Aalsmeer - In de avond of nacht
van zaterdag 1 op zondag 2 februari is vanuit een tuin in het Rameaulaantje een fiets gestolen.
Het betreft een damesfiets van
het merk Gazelle C7 en blauw van
kleur. Het serienummer van de
fiets, die door de eigenaar op slot
was gezet, eindigt om 598. Opvallend is dat twee andere fietsen,
die ook in de tuin stonden, niet
meegenomen zijn door de dieven.

9 februari weer in De Spil in Kudelstaart. De dienst heeft als thema ‘Heb zout in jezelf’ naar aanleiding van Marcus 10:50. Pastor
Ans Creemer-Allard is voorgangster in deze dienst.
Ook aan de kinderen is zeker gedacht, neem ze dus gerust mee
naar deze dienst. Zij krijgen een
speciaal programma met knutselen en spelen voorgeschoteld.
Song of Joy zal liederen zingen
die aansluiten bij de teksten die
gelezen worden. Het koor zingt
in het Nederlands, Engels en Latijn. De niet-Nederlandse liederen
worden vertaald.

ri staat de themamiddag bij de
inloop Odense in de teken van
Aalsmeer. Wim Roodenburg zal
met zijn speciale fotoserie de
aanwezigen rondleiden door bekende plekjes in het vroegere
Aalsmeer. Senioren zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen en samen te
delen in de herinneringen. Om
14.30 uur staat de koffie klaar. in
gebouw Irene in de Kanaalstraat.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Bijeenkomst dementie
Dinsdagavond 10 maart is er
een rond de tafel gesprek speciaal voor mensen waarvan de
ouder(s) aan dementie lijdt. Het
gesprek vindt plaats met ondersteuning van Hanneke ten Brinke van Mantelzorg en Meer en
Ellen Carels, coördinator van het
ontmoetingscentrum. De avond
staat in het teken van het delen
van informatie en het geven van
tips. Uit ervaring blijkt dat delen helpend is. Voor deze bijeenkomst en de bijeenkomst op 11
februari kunnen belangstellen
zich aanmelden via ontmoetingscentrum@zorgcentrumaelsmeer.
nl of door te bellen/appen met 06
22468574.

Stefan Koster ontmoet
Japanse ambassadeur

Aalsmeer - Tijdens de nieuwjaarslunch van de NJV in Hotel
Okura ontmoette de Aalsmeerse ondernemer Stefan Koster
de Japanse ambassadeur in Nederland, de heer Horinouchi Hidehisa. Na het welkomstwoord
van voorzitter van de NJV, stelde de heer Horinouchi, de nieuwe ambassadeur van Japan in
Nederland, zich voor en bracht
een kampai (toost) uit. Tussen
de bento-lunch en het dessert
was er een kort intermezzo waarin Stefan Koster, eigenaar van vij-

ver speciaalzaak Arts&Ants uit
Aalsmeer, een verrassende blik
gaf in de wereld van de nishikigoi, de prachtige getekende karper uit Japan. De heer Horinouchi
en zijn vrouw luisterden geïnteresseerd naar de boeiende lezing
van Stefan Koster, waar ook oud
minister Brinkhorst bij aanwezig
was. Als blijk van waardering ontving de Japanse ambassadeur uit
handen van Stefan Koster en zijn
vrouw Francoise van der Zon een
prachtig porseleinen beeldje van
een Nishikigoi.
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kinder- en jeugd

krant

Kleine Jantje Beton Loterij

Positieve invulling stakingsactie

Aalsmeer - Vanaf vandaag kunnen basisscholen zich op JantjeBeton.nl/loterij aanmelden om
mee te doen aan De Kleine Jantje Beton Loterij. Afgelopen jaar
haalden tienduizenden leerlingen van 500 scholen een bedrag
van € 800.000,- op, waarvan de
helft naar de scholen ging. Dit
jaar wordt een nog hogere opbrengst verwacht. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds
minder. Om daar iets aan te doen
organiseert Jantje Beton de Kleine Jantje Beton Loterij. Ieder jaar
gaan honderden scholen (en zo’n
60.000 leerlingen) op pad om
lootjes te verkopen voor de Kleine Jantje Beton Loterij. Van de
opbrengst van de lootjes (€ 3,per stuk) gaat de helft naar de
school, en de andere helft naar
Jantje Beton. De scholen mogen de opbrengst zelf besteden
aan speelmaterialen voor meer

Aalsmeer - Is het beroep leerkracht iets voor mij? Op die vraag
konden leerlingen van lokale
havo’s antwoord geven nadat ze
op donderdag 30 november juf
voor een dag waren op PC basisschool De Brug. In plaats van een
stakingsactie waarbij de school
gesloten was, werd er op een positieve manier aandacht voor het
mooie beroep van leerkracht gevraagd. Acht leerlingen van 4 of
5 havo van het Alkwin Kollege,
KKC of HWC hadden gehoor gegeven aan de oproep om een dag
mee te lopen met de juffen van
De Brug. Het viel de scholieren op
hoe zelfstandig de leerlingen zijn,

Juf voor een dag op
basisschool De Brug

Basisscholen in actie
voor speelmaterialen
spelen en bewegen op en rondom het schoolplein. De favoriete
speelplek van kinderen! In de afgelopen jaren hebben duizenden
scholen met de opbrengst hun
schoolplein opgeknapt of gave speelmaterialen aangeschaft.
Met de andere helft worden projecten van Jantje Beton ondersteunt. Projecten voor kinderen
in kwetsbare speelposities krijgen hierbij speciale aandacht.
Doe mee!
De Kleine Jantje Beton Loterij
heeft twee mogelijke actieperiodes: van 20 mei tot en met 3 juni en van 9 tot en met 23 september 2020. Alle groepen van de
school mogen meedoen! Deelname is gratis en Jantje Beton levert alle benodigde materialen
aan en begeleidt de organisatie. Aanmelden is eenvoudig via
www.jantjebeton.nl.

Spannende avonturen en
humor in Poppentheater
Amstelland - Eureka wil buiten
spelen. Lekker rennen en springen, maar het allerliefst wil ze
vliegen. Ze droomt ervan om astronaut te worden. Haar vader
en haar moeder zijn de beste uitvinders van de wereld. Het hele
huis is dan ook één grote werkplaats vol bijzondere uitvindingen. Maar jammer genoeg gebruiken haar ouders hun uitvindingen vooral om Eureka te beschermen tegen de boze buitenwereld. Zo moet Eureka rondlopen in een Opblaas-regenjas om
zich te beschermen tegen botsingen. En moet ze verplicht Af-

stands-bestuurbare-schoenen
dragen die na school meteen
naar huis lopen.
Haar vriendje Mo is de enige die
begrijpt dat Eureka echt wil vliegen. Samen bedenken ze een eigen uitvinding, de Keukentrapsraket. Bestemming: Gevaar! Als
dat maar goed afloopt. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Te zien in het
Amstelveens Poppentheater op
zondag 9 februari om 14.30 uur.
Toegangsprijs: 9 euro. Reserveren kan via www.amstelveenspoppentheater.nl, via info@amstelveenspoppentheater.nl of bel
020-6450439.

Echte reis door de riddertijd

Groep 5 van Jozefschool
naar het Muiderslot
Aalsmeer - Dinsdag 21 januari
bezochten de groepen 5 van de
Jozefschool het Muiderslot. Dit
bezoek sloot mooi aan bij de geschiedenislessen over de middeleeuwen. De kinderen leerden alles over het kasteel en Floris de
V. Het werd een echte reis door
de riddertijd. De leerlingen werden door de gids opgewacht op
de binnenplaats van het kasteel.
Hier kregen ze allerlei bijzondere wetenswaardigheden te horen
over het Muiderslot. Daarna gingen ze op speurtocht door het
kasteel. Een echte ontdekkingstocht die veel indruk maakte. Na
de lunch werd een bezoek ge-

bracht aan het Waterschild. Het
Muiderslot is namelijk de oudste waterburcht van Holland.
Het slot vormde ooit als vesting
een onderdeel en sluitstuk van
vier waterdefensie linies. De kinderen bekeken een animatiefilm
en kwamen zo van alles te weten
over het Muiderslot en het water.
Was het water een vriend of een
vijand? Na de film gingen ze naar
het toernooiveld om allerlei spellen te spelen. Tot slot werd er nog
een groepsfoto gemaakt voor het
kasteel. De jongens en meiden
stapten met een voldaan gezicht
en een mooie herinneringsmedaille in de auto.

Voor groepen 4 tot en met 8

Schoolvolleybaltoernooi
komt er weer aan!

Korfbalcompetitie jeugd

VZOD E2 wint ruim van Top
Handbal jeugd

RKDES E1 wint knap van
de Legmeervogels
Kudelstaart - Zaterdag 1 februari speelden de handballers RKDES E1 tegen de Legmeervogels
in de Scheg Uithoorn. Na een
goeie warming-up begonnen
de meiden (zonder Koen) voortvarend aan de wedstrijd. Binnen
een mum van tijd stonden ze met
0-4 voor. Deze voorsprong werd
dankzij goed verdedigend werk
van Lotte ter Reehorst, Isa, Anouk
en Sarah in de eerste helft niet
weggegeven. Het werd zelfs uitgebouwd door goed aanvallend
werk van Luna, Lotte V, Sascha,
Suus en Annebelle naar een

4-10 voorsprong. Tijdens de rust
was er de welverdiende limonade voor de meiden, een peptalk
van de coaches en besloten werd
tot een keeperswissel van Isa en
Anouk, die beiden goed stonden
te keepen. In de tweede helft lieten de meiden van RKDES de teugels iets vieren, maar wisten de
wedstrijd wel met een knappe
10-16 overwinning af te sluiten.
Waarbij Annebelle in de tweede
helft, mede dankzij haar teamgenoten, scorend aardig op dreef
was. Klasse meiden. Op naar volgende week!

hoe goed de band van de leerkracht met de leerlingen is, dat
ze heel betrokken en enthousiast
zijn en dat ICT een grote plaats in
het onderwijs heeft gekregen.
De leerkrachten op De Brug maken zich ernstig zorgen over de
kwaliteit van het onderwijs door
het lerarentekort en wilden op
deze manier bijdragen aan de
oplossing door nieuwe juffen en
meesters te motiveren om voor
een baan voor de klas te kiezen.
Het was een geslaagde dag waarop de kinderen heel veel aandacht kregen, door bijna twee
keer zo veel juffen op school als
op een gewone donderdag.

Kudelstaart - Zaterdag 25 januari moest de E2 van korfbalvereniging VZOD tegen de E10 van
Top. Het was een heel spannende wedstrijd. VZOD stond in de
eerste 20 minuten 1-3 achter. De
coaches hebben de korfballers
tijdens de rust goed verteld wat
ze niet moesten doen en dat was
vooral niet de bal in de handen
gooien van de tegenstanders. En
wat ze wel moesten doen: Sco-

ren! In de tweede helft van de
wedstrijd ging dit super. De doelpunten kwamen snel en uiteindelijk heeft de E2 van VZOD met 104 gewonnen.
De coaches waren trots op het
team, maar de spelers waren ook
trots op zichzelf én op elkaar en
dat is mooi om te zien! Met plezier en vol goede moed wordt
al uitgekeken naar de volgende
wedstrijd.

Boek ‘Nog honderd nachtjes slapen’

Voorleesmiddag met
muziek in bibliotheek

Aalsmeer - Op woensdag 12 februari wordt een voorleesmiddag
met muziek voor kinderen georganiseerd in de bibliotheek in de
Marktstraat. Er wordt voorgelezen
uit het boek ‘Nog honderd nachtjes slapen’. Kom luisteren naar dit

vrolijke verhaal over hoe Dorus
niet kan wachten tot haar verjaardagsfeestje begint. Het voorlezen is van 15.30 tot 16.00 uur. Nog
honderd nachtjes slapen en dan
staat de visite voor de deur. Dorus wil dat het een feestje wordt
om nooit te vergeten en gaat op
zoek naar hoe ze de kamer op
een bijzondere manier kan versieren. Mooie gekleurde lapjes lijken
haar een goed idee en die kun je
met een schaar natuurlijk overal
vandaan halen. Er wordt voorgelezen onder begeleiding van muziek en de kinderen gaan ook zelf
aan de slag met gekleurde lapjes. Reserveer snel een plekje en
koop een kaartje via www.debibliotheekamstelland.nl. De kosten zijn 2,50 euro voor leden en
5 euro voor niet-leden. Per kaartje kan één ouder of verzorger de
voorstelling gratis bijwonen.

Aalsmeer - Zaterdag 29 februari organiseert Oradi/Omnia het
jaarlijks schoolvolleybaltoernooi
in de Proosdijhal Kudelstaart. Alle kinderen van de groepen 4 tot
en met 8 van de basisscholen uit
Aalsmeer en Kudelstaart zijn uitgenodigd om mee te doen aan
dit toernooi. De groepen 4, 5 en
6 zijn in de ochtend aan de beurt
en de groepen 7 en 8 ‘s middags.
Samen met een team van minimaal 4 kinderen ga je de strijd
aan met de andere teams. Het

gaat om samenwerken, bewegen, maar vooral om heel veel
plezier hebben met elkaar!
Lijkt het jou leuk om mee te doen
en kan je een team samenstellen met kinderen die in dezelfde
groep als jou zitten? Geef je dan
voor 14 februari op via volleybal@
svomnia.nl.
Wil je in de mail zetten uit hoeveel kinderen jouw team bestaat
en wat de naam is van je team?
Je krijgt dan het wedstrijdschema
en de spelregels opgestuurd.

Jeugdschaken

Felle broederstrijd bij AAS
Aalsmeer - De opkomst bij het
jeugdschaken bij AAS was mede
door griep en skiën wat minder
dan vorige week, maar de strijd
was er niet minder om. Top duel was het gevecht om de tweede plaats tussen de broeders Rudolph. Zoals moeder Anna zei:
“Het is vanavond geen goede
avond oftewel er komt er minimaal één met de dampen thuis.”
Er ontstond een fel gevecht waar
Konrad twee pionnen won, maar
Simon veel compensatie had.
Maar uiteindelijk niet genoeg en
Konrad incasseerde het punt. Simon was flink aangeslagen, maar
stortte zich toch meteen op zijn
stap 4 werkboek om meer te oefenen. Motivatie kan hem niet
ontzegd worden. Zus Daria (4
jaar) trof Kai van Leeuwen als tegenstander, die helaas voor een

voetbalcarrière heeft gekozen
en de AAS gelederen gaat ontvallen. Ondertussen deed Jasper
een scherpe aanval op de koppositie tegen Luuk B., maar die eindigde in mineur zodat de strijd
om de eerste plaats een wedren tussen Luuk B. en Konrad aan
het worden is. Luuk V. en Robert
waren skiën met de school. Bryan deed zijn best tegen Christiaan, maar soms is je best doen
niet genoegd, Chris won. Rune is
weer terug van weggeweest en
won van Pieter. De tweede dame
van AAS, Merel, overtrof zichzelf
door Marien te verslaan! Een fantastische prestatie voor een tweede stapper, al zag Marien dat heel
anders. Kijk voor de volledige uitslag en meer informatie op: www.
aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur
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Nieuwste muziek en toffe choreografieën

Waterpolocompetitie

Streetdance & breakdance
bij DanceSport Academy

Oceanus Heren 1 geeft
winst uit handen
Aalsmeer - Heren 1 van Oceanus waterpolo speelde afgelopen
weekend een vroege uitwedstrijd
in Hoorn tegen SG West-Friesland. De thuiswedstrijd in oktober werd eenvoudig met 9-1 gewonnen, dus er was vooraf veel
vertrouwen bij coach Klaas Mantel. Zoals vaker scoorde Kevin
Melman het openingsdoelpunt.
Daarna ontspon zich een gelijkwaardig duel, waarbij de thuisploeg steeds een kleine voorsprong had. Na twee periodes
was de stand 4-3. Kevin wist nogmaals te scoren en ook Fernando Moolhuijsen deed dit voor de
Aalsmeerders. In de derde periode nam West-Friesland een be-

slissende voorsprong. De Oceanus defensie liet het in deze periode afweten en daardoor liepen
de Hoornaars uit naar 7-3. In de
laatste periode wisten weliswaar
Jeffrey Eickhoff en Istvan Spaargaren nog te scoren, maar de 7-5
nederlaag was een feit. De derde
plaats in de competitie komt hierdoor nog niet in gevaar, maar hopelijk kan Oceanus aanstaande
zaterdag 8 februari tegen ZPCH
in Hoofddorp weer een overwinning behalen.
Overige uitslagen:
ZPC Amersfoort 4 - Heren 2: 4-2
Heren 3 – De Ham 4:
8-1
Heren 4 – Aquarijn 4:
12-9
De Otters - Dames 2:
6-4

Paracycling

Larissa en Imke succesvol
bij rentree op WK
Kudelstaart - Tweeënhalve
maand na hun onfortuinlijke val
in de Zesdaagse van Gent, hebben Larissa Klaassen en Imke
Brommer een succesvolle rentree
gemaakt. Tijdens de wereldkampioenschappen paracycling, die
afgelopen dagen in het Canadese Milton werden gehouden, won
het duo een gouden en een zilveren medaille.
Een bijzonder knappe prestatie,
want hun val op 14 november –
op hoge snelheid klapten ze met
hun hoofd vol op de baan – had
verstrekkende gevolgen. Allebei liepen ze een flinke hersenschudding, een heleboel krassen, kneuzingen, blauwe plekken
en schaafwonden op. Op doktersadvies moesten ze bovendien de
tijd nemen om rustig te herstellen, waardoor ze wekenlang veel
minder hard konden trainen dan
in de aanloop naar een belangrijke wedstrijd gewenst is. “Als we
dit voor elkaar krijgen na een korte voorbereiding, dan kan er nog
iets heel, heel moois gebeuren
in Tokyo”, concludeerde Larissa
dan ook verheugd na afloop van
de tijdrit over 1 kilometer, waarin ze alleen hun ‘eeuwige’ concurrenten Sophie Thornhill en Helen
Scott moest laten voorgaan.
Twee volle seconden sneller
Het WK begon goed. Op het onderdeel teamsprint – waarin Larissa en Imke een team vormden
met de visueel gehandicapte Vincent ter Schure en zijn piloot Timo Fransen – plaatsten ze zich in
een veld van vijf teams eenvoudig voor de finale. Daarin troffen ze de Poolse vertegenwoordigers, die ze met groot vertoon
van macht naar huis reden. Na
drie ronden stond de klok stil op
49.696 seconden. Daarmee waren ze bijna twee volle seconden
sneller dan de tegenstander.

“Super blij”
De tijdrit over 1 kilometer – het
Paralympische onderdeel waarop
Larissa en Imke in Tokyo starten –
was veel sterker bezet. Maar liefst
zestien landen deden een gooi
naar de medailles. In de praktijk
werd het opnieuw een tweestrijd
tussen Nederland en het Engelse duo Thornhill en Scott. Larissa en Imke zetten met 1.06.984
minuten een prima tijd neer, die
tot aan de slotrit genoeg was
voor goud. Maar daarin maakten de ijzersterke Engelsen maakten hun favorietenrol meer dan
waar. Ze kwamen over de finish in
1.04.953. “Super blij”, juichten de
Nederlandsen toch op Facebook.
Noodlot: Imke ziek
Ook op het slotonderdeel, de
sprint, leken Larissa en Imke kansrijk. In de kwalificatie reikten ze
tot de tweede plaats, wederom
achter Thornhill en Scott. In de
kwartfinale versloegen ze vervolgens in de eerste heat het Braziliaanse koppel Marcia Ribeiro Goncalves Fanhani en Maria Tereza
Muller met ruim verschil. Daarna
sloeg echter het noodlot toe: Imke bleek te ziek om in de tweede
heat te starten, waardoor de Braziliaansen reglementair wonnen.
Een teleurstelling, maar met een
gouden en een zilveren medaille
was de missie in Milton evengoed
meer dan geslaagd.

Voor derde keer kwartfinales bereikt

Koen Vrijburg vijfde op
Sista schermtoernooi

Aalsmeer - Werd op zondag 26 geslopen. Met zijn vijfde plaats
januari het Sista schermtoernooi op dit toernooi evenaarde hij zijn
door Kudelstaarter Daniël Gia- beste prestatie tot nu toe.
con gewonnen bij de senioren,
de dag ervoor was het de beurt
aan onder andere de pupillen
(U14). De Aalsmeerder Koen Vrijburg begon uitstekend en stond
na de poulefase voor het eerst
zelfs bovenaan. In de eliminatiefase strandde Koen uiteindelijk in
de kwartfinale tegen de Belg Helin (9-15). De 13-jarige Koen, die
pas bezig is aan zijn tweede wedstrijdschermseizoen, wist hiermee voor de derde keer dit jaar
de kwartfinales te bereiken en is
inmiddels stilletjes de top 10 van
de Nederlandse ranglijst binnen-

Handbal BeNe League

Geen winst Greenpark
Heren 1 op koploper
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 1 februari twee spannende
handbalwedstrijden in De Bloemhof, zowel Heren 1 als Dames 1
van Greenpark Aalsmeer speelden thuis. Allereerst was het veld
voor Heren 1 die het in de BeNe
League opnam tegen de huidige koploper Achilles Bocholt. De
Greenpark Heren wisten goed tegengas te geven en de rust gingen de teams in met 11-13. Een
nipte voorsprong dus voor Bocholt. Ook in de tweede helft waren de teams aan elkaar gewaagd,
maar wisten de bezoekers uiteindelijk toch de winst naar zich
toe te trekken. Einduitslag: 23-30
voor Achilles Bocholt. De meeste punten voor Aalsmeer zijn gemaakt door Donny Vink (7x), Vaidas Trainavicius (5x) en Niels de
Jong (4x). Aanstaande zaterdag

8 februari gaan de Greenpark Heren naar België om het in de BeNe
League op te nemen tegen Hubo
Initia Hasselt. De wedstrijd begint
om 20.15 uur.
Winst voor Dames 1
Na de wedstrijd van de Heren
1 van Greenpark Aalsmeer kon
het publiek op de tribune blijven zitten voor nog een ‘pittige
pot’ handbal. Dames 1 had Velo uit Wateringen op bezoek en
de Aalsmeerse handbalsters waren er op gebrand om na lange
tijd weer eens de punten in eigen handen te houden. Mogelijk heeft het aanmoedigen door
het publiek geholpen, Dames 1
van Greenpark kon juichend de
kleedkamer opzoeken. Gewonnen met 27-26.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Wedstrijdsjoelers naar 2e voorronde NK

Tim van Tiem dé man van
de avond bij Sjoelclub
Aalsmeer - Donderdag 30 januari was er wederom een sjoelavond van Sjoelclub Aalsmeer.
Met iets beter licht, de kerstversiering was opgeruimd in het Dorpshuis in Kudelstaart, was Tim van
Tiem de man van de avond. Voor
de competitie haalde hij 28 punten en met 142,20 over 20 bakken
(1413 en 1431) een prima score.
Het jongste lid van de sjoelclub
gooide met 127 zijn laagste score.
De avond ervoor had Tim in Beinsdorp nog beter gegooid, een persoonlijk record van 1468 over 10
bakken. In de tussenstand van de
competitie staat hij dan ook afgetekend bovenaan in de hoofdklasse met 36 punten voorsprong (totaal 172 punten). Op twee volgt
Cock Tukker met 136 punten en
op drie Patrick Haring met 129
punten. In de overige klassen is
het een stuk spannender gezien
de tussenstanden. Uitslagen per
Klasse: Hoofdklasse: 1. Tim van
Tiem, 2. Hans van Leeuwen en 3.
Wim Voorbij. A-Klasse: 1. Thijs Brozius, 2. Marja Springin’tVeld en 3.
Karin Dijkstra. B-Klasse: 1. Mirjam
van den Berg, 2. Pim van der Meer
en 3. Dirk Mol. C-Klasse: 1. Wim
van der Geest, 2. Mahjan Yari en 3.
Klaas van Leeuwen.
Interclub-wedstrijd
Woensdag 29 januari is er in Langeraar een gezellige interclubwedstrijd gesjoeld. Sjoelclub
Aalsmeer kwam veruit als beste

uit de bus met 120,25 gemiddeld
voor Roelofarendsveen(109,27),
Sjoelclub Rijsenhout (104,93) en
Sjoelclub Langeraar (97,55). Op
20 februari is de volgende wedstrijd in Roelofarendsveen. De
hoogste scores waren voor Hans
van Leeuwen (134,17 gemiddeld), Kees Kuypers (133,58) en
Albert Geleijn (132). Voor de wedstrijdsjoelers is komende zaterdag 8 februari weer belangrijk.
Dan is de tweede voorronde voor
het NK van Regio West in Heemskerk. De volgende competitieavond is op de donderdag 13 februari en begint om 20.00 uur in
het Dorpshuis in Kudelstaart. Kijk
voor meer uitslagen en verdere informatie op www.sjoelclubaalsmeer.nl.
Tim van Tiem, dé man van de avond
bij Sjoelclub Aalsmeer.

Aalsmeer - Vanaf 7 februari heeft
DanceSport Academy NL lessen Streetdance op het programma staan. Deze les is geschikt
voor jongens en meiden vanaf 7
jaar. Zowel beginnende dansers
als gevorderde dansers worden
in deze les uitgedaagd met de
nieuwste muziek en toffe choreografieën. Voor je het weet dans je
mee in een te gekke show! Deze
lessen staan gepland op de vrijdagmiddag van 16.30 tot 17.30
uur. Op de woensdag staan van
16.30 tot 17.30 uur lessen Breakdance op het programma. Tijdens deze lessen leer je veel vette moves! Dus wil jij op je hoofd
leren staan, op één hand rond leren draaien en nog vele andere
tricks leren? Volg dan een proefles op de woensdagmiddag! Deze les is toegankelijk voor kinderen vanaf 7 jaar.
Latin Solo en stijldansen
Op de maandagavond staat de
nieuwe cursus Latin Solo gepland. Tijdens deze cursus leer je
Samba, ChaChaCha, Jive en meer,
maar dan helemaal solo! Heb
je geen partner maar wil je wel
een uur lang lekker kunnen dansen? Zorg dan dat je er bij bent
op de maandagvond om 19.30
uur. Deze les is gericht op volwas-

senen van alle leeftijden. Heb je
ooit lessen gevolgd voor stijldansen en wil je dit weer oppakken,
maar heb je geen danspartner?
Laat het even weten. Dan gaat
samen met jou gekeken worden
naar een nieuwe danspartner. Uiteraard biedt DanceSport Academy NL nog veel meer lessen gedurende de week, zoals: Stijldansen, Solo Latin, Salsation, Minutes!, Ballroom/Latin Kids en Minidance!
Proeflessen
Het volledige lesrooster is terug
te vinden op www.dancesportacademy.nl. Instromen is altijd
mogelijk, dus reserveer snel een
proefles en zorg dat je er bij bent
om een seizoen lang verzekerd te
zijn van één of meerdere feestjes
per week!
Als er geen lessen worden gegeven zijn de zalen ook te huur
voor vergaderingen, workshop,
(kinder)-feestjes en evenementen. Reserveer nu jouw gratis
proefles via www.dancesportacademy.nl of mail voor meer informatie naar info@dancesportacademy.nl Nieuwsgierig geworden?
Stap gerust even binnen om kennis te maken! DanceSport Academy NL is gevestigd aan de Oosteinderweg 287f.

Wedstrijdturnen

Goud, zilver en tweemaal
brons voor SV Omnia
Aalsmeer - Op zaterdag 1 februari werd de tweede serie voorwedstrijden van rayon Amsterdam gehouden in de Turnhal in Amsterdam-Sloten. SV Omnia 2000 nam
met 22 turnsters deel aan deze rayonkampioenschappen onder leiding van trainsters Anneke
Nap, Mariët Tas, Ilse Sandifort en
Charon Spring in ’t Veld. Bij de opmars konden de turnsters voor de
eerste keer de nieuwe trainingspakken showen. Omnia organiseerde samen met I-turn uit Amstelveen deze wedstrijd. Veel ouders hebben gelukkig hun bijdrage hieraan geleverd, zodat de organisatie succesvol kon verlopen.
In de categorie instap D1 turnde Roos van Kessel. Roos eindigde op de 11e plaats. In de categorie instap D2 turnden tien Omnia-turnsters. Wendy van Kouwenhoven eindigde op de 21e
plaats door een wat minder goede balkoefening. Doordat Wendy
halverwege haar balkoefening
niet meer wist, moest de trainster
voorzeggen; dit mag, maar kost
wel een halve punt. Niki Schotman werd 20e; Jackie Kleerebezem had ook bij het onderdeel
balk wat punten laten liggen,
maar behaalde wel een mooie
3e plaats bij de Brug. Dit bracht
haar in totaal op de 21e plaats.
Jasmin Planken werd 18e; Bente
Pickee 15e; Anna Pekelharing Taboada 14e; Amara van Lammeren
11e; Romy Poort 7e. Fleur Bomert
werd 1e op de sprong en 2e op
de brug. In totaal eindigde Fleur
op de 3e plaats en mocht ze dus
de bronzen medaille in ontvangst
nemen. Desi Boots werd 1e op
de vloer en 2e op de balk. In het
eindklassement werd ze tweede
en kreeg ze de zilveren medaille
omgehangen. In de balkoefening
deden er acht meisjes voor het
eerst een handstand. Een knappe prestatie.
In de categorie Pupil 1 D1 turnden zes Omnia-turnsters. Roxanne Vermeulen werd 13e. Roxanne
maakte wel voor het eerst in een
wedstrijd de radslag op de balk
en die lukte. Brit de Groot eindigde op de 12e plaats; Fien Bax 10e;
Anne Meijn 9e; Ellis Mulder 8e.
Zoë Lodder werd 1e bij de Brug
en 3e bij de Sprong. In het eindklassement mocht Zoë op het
erepodium plaats nemen en wel
op de 3e plaats.
In de categorie jeugd 1 D1 turn-

den vier Omnia-turnsters. Jente Spaargaren werd 17e; Jente
Tolsma 12e. Beide Jentes maakten voor het eerst de radslag op
de balk. Alicia den Ouden eindigde op de 11e plaats. Noa Verbeek
werd 2e op de brug, maar greep
in het eindklassement net naast
de prijzen, want zij werd 6e.
In de categorie 5e divisie Jeugd
2 turnde Roosmarijn de Rond da
Silva Futre als enige turnster van
SV Omnia 2000. Roosmarijn turnde een hele goede wedstrijd. Ze
werd 1e op sprong en balk, 2e op
de Brug. In het eindklassement
werd ze eerste en mocht ze op
het erepodium de gouden medaille in ontvangst nemen. Tevens heeft ze zich hiermee geplaatst voor de Regiokampioenschappen, die in april plaats vinden. Binnenkort krijgen de andere turnsters te horen of ze zich geplaatst hebben voor de halve finale van de Regio, die op 8 maart
georganiseerd zal worden. Nog
even spannend dus. Zaterdag 8
februari turnen er nog 21 turnsters van SV Omnia hun tweede
voorwedstrijd. Met een goed verlopen organisatie, één gouden,
één zilveren en twee bronzen medailles kan de afdeling wedstrijdturnen van SV Omnia 2000 tevreden terugkijken op een geslaagde rayonwedstrijd.
Geïnteresseerd in turnen? SV Omnia 2000 heeft voor alle leeftijden, van peuter tot tiener, veel
leuke lessen. Ga naar www.svomnia.nl voor het lesrooster.
Van links naar rechts: Boven Roosmijn en Zoë en beneden Fleur en
Desie.
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In Haarlem, Santpoort en Amersfoort

Zaterdag en zondag thuiswedstrijden

Kudelstaart - Diverse schutters
van Handboogvereniging Target
schoten op zondag 2 februari de
eindrondes in het rayonkampioenschap. Dit gebeurde in verschillende klassen en daardoor
ook op verschillende locaties. Maja Elfering, die deze keer voor de
eerste keer een eindronde moest
schieten, wist bij HBV Brederode
in Haarlem een zevende plaats te
behalen. Dit is voor de eerste keer
zeker geen slecht resultaat. Maja schoot in de klasse Dames recurve. Verder schoten er nog drie
jonge dames, te weten Lieke Mur,
Michelle van Dam en Carmen Terlouw. Michelle moest schieten in
Santpoort waar ze een achtste
plaats wist te behalen terwijl Lieke en Carmen in Amersfoort hun
club mochten vertegenwoordigen. Lieke eindigde op een gedeelde zevende plaats en Carmen kon met een halve finaleplaats aanspraak maken op de

derde plaats in haar klasse. De
schutters van Target hebben met
hun inzet hun vereniging weer
eens positief op de handboogkaart gezet. Kijk voor meer informatie over handboogschieten bij
Target in Kudelstaart op: www.
hbvtarget.nl

Kudelstaart - Zowel de dames als
heren van handbalvereniging RKDES wisten zondag niet te winnen. De dames verloren uit bij
mede-titelkandidaat Volendam
2, terwijl de heren in Bunnik onderuit gingen tegen koploper Celeritas.

Carmen Terlouw (links) derde en
Lieke Mur zevende in Amersfoort.

Net iets beter
Het loodzware programma begint de handbalsters van RKDES
behoorlijk op te breken. Was vorige week de andere titelkandidaat
NEA te sterk, ditmaal bleek Volendam net iets beter. Na tweemaal 30 minuten stond er een 2824 uitslag op het scorebord. Door
deze nederlaag zakt RKDES terug
naar plaats drie op de ranglijst,
met inmiddels vier punten achterstand op de koploper AHC ’31
uit Amsterdam.
Echter, aankomende zondag 9 februari komt juist datzelfde AHC
op bezoek in Kudelstaart. Wil RKDES nog kans maken op de titel, dan zal er gewonnen moeten worden van de Amsterdamse
ploeg. Aanvang wedstrijd is 12.15
uur in de Proosdijhal en uiteraard

Slecht weekend voor de
RKDES handballers

Schutters Target schieten
rayonkampioenschappen

Koplopers net buiten bereik

Jordy Buskermolen vijfde
in bitterkoude strandrace
Kudelstaart - De vorm is goed,
maar nog net niet goed genoeg
voor een hoofdrol. Na een vierde plek een week eerder moest
strandracer Jordy Buskermolen
zich afgelopen zondag op het
strand van Voorne-Putten opnieuw tevreden stellen met een
ereplaats: vijfde. De Kudelstaartse biker miste op het parcours
tussen het Brielse Gat en de Haringvlietdam meteen na de start
de aansluiting met vier vroege vluchters. Een achtervolging
met Ronan van Zandbeek lukte
net niet. Ondanks de hoge wintertemperatuur van negen graden was de race voor veel ren-

ners een calvarietocht. Een aantal moest verkleumd door de regenkou vroegtijdig opgeven, enkele anderen raakten zelfs onderkoeld. Coen Vermeltfoort kwam
als eerste aan bij de finish in Rockanje, Bram Imming was tweede, Ivar Slik derde, Van Zandbeek vierde, Buskermolen vijfde en Rick van Breda, met meer
achterstand, zesde. In het klassement van de topcompetitie is Slik
de leider, Buskermolen handhaaft
zich in de toptien. Hij heeft dit seizoen nog twee kansen op een positieve uitschieter: komende zondag 9 februari in Noordwijk en op
16 februari in het NK bij Renesse.

3e Rankingwedstrijd WeKnowYouCanDance

Goud Mixed Sensation
en zilver X-treme Motion
Aalsmeer - Zondag 2 februari
vond de derde rankingwedstrijd
plaats van WeKnowYouCanDance in Beverwijk. In de vroege ochtend mocht Sanne Zijlstra beginnen met haar solo, net als de vorige wedstrijd was er veel en sterke concurrentie. Zij draaide haar
choreo heel netjes en beheerst,
geen foutjes te bekennen. Helaas deze keer net niet bij de beste drie, maar waarschijnlijk heeft
zij wel genoeg punten om deel
te mogen nemen aan het Nederlands Kampioenschap. Zij was de
vorige wedstrijd namelijk als derde geëindigd. X-treme Motion
had deze wedstrijd eindelijk wat
meer concurrentie in hun categorie, wat de spanning maar ook de
drive en het plezier om hun dans
extra goed te laten opvallen behoorlijk verhoogden. Dat zij deze extra adrenaline goed wisten
te gebruiken bleek al snel toen zij
op het podium stonden, alle bewegingen gingen gelijk en met
de juiste uitstraling dansten ze
zichzelf naar een tweede plaats.
Robyn en Sanne moesten zich direct omkleden in de coulissen,
omdat hun duodans er direct
achteraan kwam. Voor Robyn was
dit extra spannend, omdat zij inviel voor Melanie en de dans had
aangeleerd binnen een week. Dat
was niet terug te zien op het po-

dium, het zag er mooi en goed
uit. Voor de jury niet genoeg voor
een plek bij de top drie, maar in
ieder geval een leuke ervaring rijker. Mixed Sensation mocht als
een van de laatste teams aantreden in show 1. Zou het harde trainen de laatste drie weken voldoende zijn om misschien, naast
het dansplezier, een plekje bij de
beste drie opleveren? Het nummer startte rustig en er werd opgebouwd naar een spetterend
einde. Bij de prijsuitreiking was
het toch wel even heel spannend,
want nadat de nummers twee en
drie waren opgenoemd dachten
ze dat ze er niet meer bij zouden
zitten, maar de jury vond Mixed
Sensation de beste! Wat een verrassing, wat een blijdschap! In
show 2 waren de oudste twee
crews aan de beurt: Definition en
Formation. De concurrentie in deze categorie was heel erg groot,
veel teams en qua niveau ontloopt dat elkaar niet erg veel. Een
zware taak voor de jury dus. Zowel Formation als Definition hebben hun choreo strak en goed uitgevoerd met de juiste uitstraling,
waar ze de vorige wedstrijd nog
wel bij de beste drie eindigden,
is dat helaas dit keer niet gelukt.
Wel zijn er weer punten gescoord
voor de NK finale, dus op naar de
volgende wedstrijd.

Vergaderen, klaverjassen
en sjoelen bij IJsclub Oost
Colin Alewijnse in goede vorm. Foto: Erik Witpeerd

Tara Ozinga, persoonlijk record.
Foto: Erik Witpeerd

Atletiek indoor en crossweekend

Persoonlijke records voor
junioren AV Aalsmeer
Aalsmeer - Atleten van AV
Aalsmeer hebben afgelopen
weekend wederom vorm getoond tijdens indoor, cross en
wegwedstrijden. Tijdens de door
atletiekvereniging PEC georganiseerde indoor wedstrijden in
Apeldoorn mochten twee atleten van AV Aalsmeer zich zaterdag 1 februari aan de start melden. Gwen Alewijnse ging voor de
dubbel op de 800 en 400 meter
nadat ze vorige week eveneens in
Omnisport al brons had weten te
behalen op de 800 meter. Ze wist
zich wederom een aantal tienden
te verbeteren waarmee ze persoonlijke en clubrecord bracht op
2:23,21 minuten. Een paar uur later liep Gwen een snelle 400 meter in 62,59 seconden. Hiermee
bleef ze net een seconde verwijderd van het clubrecord van Maaike Witpeerd. Trainingsmaatje Tara
Ozinga ging van start op de 1500
meter. Op de 200 meter lange indoor baan liep zij haar rondjes
opbouwend met een sterke laatste ronde verbeterde ze haar persoonlijk record (outdoor) met 6
seconden 5:17,65 minuten. Zondag 2 februari was het verplaat-

sen van de behaaglijkheid van de
indoorhal naar het natte sompige
gras van de Runx Cross in Zaandam. Na een periode van blessures en ziekte kwam Nienke van
Dok voor het eerst sinds november weer aan de start voor een
wedstrijd welke als test werd gezien voor de wedstrijden die de
komende weken in het verschiet
liggen. Met haar derde plaats kan
Nienke verder vooruit kijken en
ritme en inhoud verder gaan opbouwen. Nienke werd op de vierde plaats gevolgd door Gwen, die
haar eerste plaats in het competitie klassement wist te behouden.
Het jongste lid van de familie Alewijnse Justin liep een sterke cross.
Net zoals zijn broer Colin hebben
ze beiden getoond in een goede vorm te verkeren welke ze volgende week naar de Crosscompetitie in Monnickendam mee kunnen nemen. Tot slot was het Julia Hoekstra die zich in Apeldoorn
op de 10 Engelse Mijlen tijdens
de Midwinter Marathon haar persoonlijke besttijd met 7 minuten
wist te verbeteren de 1:22.22 uur
leverde haar tevens een clubrecord bij de MA/MB op.

Aalsmeeer - Op vrijdag 28 februari houdt IJsclub Aalsmeer
Oost weer haar jaarvergadering
in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Voor het eerst in de geschiedenis van de IJsclub zal de
jaarvergadering gecombineerd
worden met de jaarlijkse speelavond.
Aangezien de ijsclub geen eigen
gebouw heeft, is het voor de jaarlijkse activiteiten aangewezen op
het afhuren van plaatselijke gelegenheden. Gezien de almaar stijgende kosten heeft dit een grote impact op de financiën van de
ijsclub welke door de leden opgebracht moet worden. Daarom
heeft het bestuur besloten om bij
wijze van proef de jaarvergadering en de speelavond te combineren op dezelfde avond. Mocht

dit een succes blijken, dan zal deze combinatie in de toekomst
voortgezet worden.
De zaal voor de vergadering zal
geopend zijn vanaf 18.45 uur en
de vergadering zal plaatsvinden
van 19.00 tot 20.00 uur.
Om 19.30 uur zal de zaal ook geopend zijn voor het inschrijven
voor de speelavond. De speelavond zal aansluitend aan de
jaarvergadering starten om 20.00
uur. Tijdens de speelavond kan er
weer gekozen worden tussen klaverjassen, hartenjagen en sjoelen
en zijn er weer mooie prijzen te
verdienen. Sommige tradities zullen ook niet veranderen; de jaarlijkse verloting vindt traditiegetrouw weer plaats waarbij niemand met lege handen naar huis
gaat!

Aalsmeer - Bent u/jij een fervent

klaverjasser? Op zaterdag 8 februari organiseert buurtvereniging
Hornmeer een kwartmarathon
in het buurthuis aan de Dreef 1.
De begintijd is 10.00 uur en deelname kost 10 euro per persoon.

Ervaren ploeg
De heren van RKDES speelden afgelopen weekend feitelijk voor
hun laatste kans op het kampioenschap van de tweede klasse.
Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Celeritas had de ploeg een
achterstand van drie punten. Helaas hadden de Kudelstaartse heren zondag weinig in te brengen
tegen de ervaren ploeg uit Bunnik. Na een ruststand van 13-8,
kreeg RKDES in de tweede helft
wel iets meer grip op de tegenstander, doordat de middenopbouwer van Celeritas met drie
tijdstraffen de kleedkamer mocht
opzoeken. Via 17-12 werd het
met tien minuten te spelen nog
18-15, maar dichterbij kwam RKDES niet meer. Uitslag uiteindelijk
21-18 in het voordeel van Celeritas. Aanstaande zaterdag 8 februari spelen de Kudelstaartse heren
in de Proosdijhal tegen de nummer 2, Voice uit Nijkerk. Aanvang
20.45 uur. De handballers rekenen op een volle tribune!

Vrijdag weer dartavond!

Victor kraait victorie bij
Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart - De afgelopen
dartsavond van de Poel’s Eye
in het Dorpshuis werd gewonnen door Jonny Nijs, het was
zijn tweede overwinning op rij.
Partner Floortje van Zanten was
de finaliste. Het tweede niveau
werd gewonnen door Christopher Brouwer, hier was de finalist
Rene van Veen. Victor van Schie
kraaide in het derde niveau victorie, gelukkig hoorde tegenstander Huib Gootjes dit toch
niet. John Guldenmond won het
vierde niveau, Jarek Sarna werd
tweede. Jonny had ook de hoogste uitgooi van de avond met een
mooie 148 finish. Het was de tiende speelavond van het seizoen,
hiermee was precies tweederde van het seizoen gespeeld. De
drie slechtste resultaten tot nu
toe werd er bij iedereen afgetrokken. Met nog vijf speelavonden
te gaan mag de conclusie worden
getrokken dat het spannender is
dan ooit in de Top Tien. Floortje
gaat aan kop met één punt voorsprong op Martin Bax en twee op
Tim van de Poel. Vlak daarachter
schelen vijf darters maar twee
punten met elkaar. Rene Kruit,
Ronald Baars, Danny de Hartog,
Bak, en Moreno mogen dan ook
zeker niet afgeschreven worden.
Maar ook de nummers negen tot
en met veertien schelen onderling slechts zes punten. Tjitte, Gil-

bert, Rene Verhoeven, Raymond
van de Weiden, Tibor Hogervorst
en John Guldemond kunnen nog
zowel hopen op een hoge Top
Tien notering als vrezen voor een
positie buiten de Top Tien. Elke
speelavond is een toernooi op
zich, de stand is alleen belangrijk
voor de regelmatige deelnemer.
Speelavond
Morgen, vrijdag 7 februari, is de
volgende speelavond met hopelijk weer veel nieuwe gezichten.
Elke darter kan zonder opgave
vooraf meedoen, de Poel’s Eye is
laagdrempelig en geschikt voor
alle niveaus; hoe meer zielen hoe
meer vreugd. Man en vrouw, jong
en oud, iedereen speelt door elkaar, maar dankzij het vier niveau
systeem komt iedereen op zijn eigen niveau terecht. De avonden
zijn dartstoernooitjes op zich. De
inschrijving sluit om 20.00 uur,
deelname kost 4 euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Meer informatie op www.poelseye.nl.
Huib Gootjes (rechts) en Victor van
Schie.

Koppelkaarten
in Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 7
februari is er eerst weer koppelkaarten bij BV Hornmeer. Iedereen is van harte welkom en voor
een maat kan gezorgd worden.
De kaartavond begint om 20.00
uur, vanaf 19.30 uur gaat het
buurthuis aan de Dreef 1 open
voor koffie, thee en inschrijving.
Het klaverjassen op zaterdag 31
januari is gewonnen door Maaike Spaargaren met 5367 punten, gevolgd door Paul Schouten
met 5284 punten en Marja van de
Burg met 5196 punten. De poedelprijs was voor Martha Zeldenthuis met 3480 punten.

Kwartmarathon
BV Hornmeer

is publiek ter aanmoeding van
harte welkom.

Dit bedrag is inclusief een lunch.
De kwartmarathon is voor iedere
kaartliefhebber, neem dus gerust
een buurman of buurvrouw mee.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
De zaal gaat open vanaf 09.30 uur.

Wedstrijden
basketbal
Zaterdag 8 februari:
16.30 u: Alkm. Guardians X12 BVA X12
17.45 u: HBC M16 - BVA M16
Zondag 9 februari:
13.30 u: BVA MSE2 SV Chritofoor MSE1
13.30 u: BVA M16 BV Amsterdam M16
13.30 u: BVA M18 MBCA Amstelveen M18
15.15 u: BVA MSE1 De Hoppers MSE2
15.15 u: BVA V16 JBC/Noorderhaven.
De thuiswedstrijden worden gespeeld in de Proosdijhal in Kudelstaart.
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Voetbal zaterdag

Tafeltenniscompetitie

‘Dolend’ FCA verliest van
effectiever O.S.V.
Aalsmeer - Een ‘dolend’ FC
Aalsmeer (zaterdag) werd volledig afgetroefd door een effectiever O.S.V. De 3-0 nederlaag was
nog een kleine afspiegeling van
het vertoonde spel van de FC.
Of zij nu de harde wind voor (de
eerste helft) of tegen (de tweede helft) hadden, het maakte niet
uit. Op de eerste 15 minuten na
toen Aalsmeer nog redelijk voetbalde en een paar keer voor het
doel van O.S.V. verscheen. De ballen werden te hard aangespeeld
en verder gebeurde er niets
meer. In de twee maal 45 minuten speeltijd leverde het één
kans op, namelijk een vrije trap
van Burak Sitil, die rakelings langs
de paal ging. Voor de rest liep alles fout. O.S.V., ook niet veel beter, was voorin met Landry Monni, Eduard Lulaj en Jermaine Jeulink wel gevaarlijk in de counters. Uit een corner in de 37ste
minuut door Landry Monni genomen, kopte Eduard Lulaj onhoudbaar voor Nick van der Wiel
de 1-0 binnen. Aalsmeer stelde
daar niets tegenover, behalve de
al gememoriseerde vrije trap van

Burak Sitil. De tweede helft met
Coen Lips voor Nassim Zohair in
de basis was ook niet veel beter.
Men vond elkaar niet en O.S.V.
ging beter met de wind in de rug
om. Nick van der Wiel moest een
paar keer handelend optreden op
schoten van Landry Monni en Jermaine Jeulink. De geblesseerde
Thomas Harte werd vervangen in
de 54ste minuut door Eder Delgado. Zelfs een indirecte vrije trap
op 6 meter (!) van het doel werd
door Burak Sitil naast geschoten.
De aanvaller Jordy de Groot er in
voor verdediger Daan van Huffel
in de 59ste minuut mocht niet baten. O.S.V. kreeg nu meer kansen.
In de 78ste minuut was het raak.
Landry Monni schoot de bal vanaf links onhoudbaar in de rechter
bovenhoek: 2-0. In de blessuretijd
werd het door Landry Monni zelfs
3-0 en moet Aalsmeer zich maar
gaan bezinnen op de volgende
wedstrijd aanstaande zaterdag 8
februari thuis aan de Beethovenlaan tegen H.B.O.K. uit Zunderdorp. Aanvang wedstrijd 14.30
uur.
Jack van Muijden

Voetbal zondag

2 Punten tekort voor FCA
Aalsmeer - Na de teleurstellende resultaten van de laatste weken leek er weer weinig hoop dat
de Aalsmeerders bij Voorschoten met een goed resultaat naar
huis zouden gaan. Trainer Bragonje moest weer improviseren door het wegvallen van Kevin Hoorneman (knie) Mo Alaswad (sterfgeval) en Jeroen Ezink
(knie) en nog niet fit genoeg om
in de basis te starten. Kortom, de
trouwe supporters hoopten op
strijdlust van het team en werden zeker niet teleurgesteld. Vanaf het begin was het een gelijk
opgaande wedstrijd en was het
Dennis van Leeuwen die de eerste kans kreeg, maar helaas de bal
net naast schoot. Op dat moment
was Voorschoten de mindere van
FC Aalsmeer. In de 20e minuut
een gevaarlijk moment voor het
doel van FC Aalsmeer, maar keeper Bart Koopstra kon nog net bij
de bal. Het spel golfde op en neer
en beide ploegen deden niet
voor elkaar onder in deze sportieve wedstrijd, totdat scheidsrechter van de Hurk behoorlijk de
fout inging. Bij een ogenschijnlijke ongevaarlijke aanval was het
keeper Bart Koopstra die naar de
bal dook, een speler van Voorschoten liet zich wel erg makkelijk vallen en kreeg een penalty mee. Ondanks protesten van
geheel FC Aalsmeer werd de pe-

nalty genomen door Timo van
Aken en dat betekende 1-0. Gelukkig liet FC Aalsmeer zich niet
van de wijs brengen en het was
Dennis van Leeuwen na een vrije
trap de bal keurig tegen het netje liet aanploffen: 1-1 en dik verdiend. De tweede helft een dominerende FC Aalsmeer, waar zowel Richard Melman en Dennis
van Leeuwen aan de linkerkant
een prima wedstrijd speelden. In
de 65e minuut Jeroen Ezink erin
voor de vermoeiende Dennis van
Leeuwen om nog meer snelheid
te brengen. In de 80e minuut was
het Rem Pasternak die dicht bij
zijn doelpunt was maar bal verdween via een speler net langs
de verkeerde kant van de paal.
Even later nog twee wissels: Sten
Piet en Patrick Melman eruit voor
Robin Kruijsman en Pim Binkhorst, maar echte kansen kwamen er niet meer. Voorschoten
dacht nog te scoren, maar er ging
een overtreding aan vooraf en de
scheidsrechter floot daar terecht
voor. Kortom, één punt overgehouden. Dan moet het aanstaande zondag 9 februari maar gebeuren. Aalsmeer krijgt Sporting
Leiden op bezoek. Drie punten
zou zeer welkom zijn en dat kan
natuurlijk ook met behulp van
de supporters. Dus, kom naar de
Beethovenlaan zondag. Aanvang
is 14.00 uur.

Schaken

AAS wint van koploper!
Aalsmeer - AAS heeft afgelopen zaterdag voor een stunt gezorgd door koploper Messenmaker uit Gouda te verslaan. En
dit ondanks dat de gasten op 6
van de 8 borden een hogere rating hadden. De wedstrijd was
zeer dynamisch door de omstandigheden. Na drie kwartier spelen was er rumoer in de kerk, het
was de organist die wilde oefenen voor de volgende dag! De
akoestiek van de Doopsgezinde
kerk is enorm en is niet geheel inpasbaar met schaken. Wat nu? In
overleg met de sympathieke tegenstanders werd besloten naar
een ander zaaltje te verhuizen.
Een felle strijd ontbrandde en in
het bijzonder de partij tussen FM
van Vliet en IM Scheren was zeer
spannend met wederzijdse aanvallen. Ondertussen had invaller Peter Poncin een remise aanbod geplaatst dat niet geweigerd
kon worden. Daarna wist AJ met
zwart de tweede remise veilig te
stellen en zag het over het alge-

meen niet ongunstig uit. Helaas
verloor Mark van de sterke Hennink, Mark is dit seizoen niet in
zijn doen. Maar de Azen sloegen
toe door een fraaie overwinning
van de Dunker (Henk Noordhoek)
tegen Leen de Jong. Tussen dit
geweld door had Jasper, tactisch
op 1, een mooie eeuwig schaak
schwindel tegen FM Heemskerk.
Met opkomende tijdnood kwam
de koster met de onheilsmededeling dat deze zaal straks gebruikt
ging worden. De partijen werden
weer terug verhuisd naar de Kerkzaal, daar de organist net was vertrokken. Teamleider En penningmeester Ben de Leur besloot hierop alle consumpties gratis beschikbaar te stellen voor de overlast. Gratis drinken wordt door alle schakers gewaardeerd, dus het
bleef gezellig. Johannes kwam
niet door de teamleider van de
tegenstander, dus het werd spannend. AAS speelde voor gelijkspel
of de overwinning, maar het was
tricky. Jeff had dus een fantasti-

Gelijkspel Bloemenlust 1
bij Flits in Zaandam

Dames 1 van FC Aalsmeer boekte afgelopen een zege van liefst 9-0 op
Geuzen Middenmeer. Het eerste damesteam van RKDES speelde tegen De
Meer gelijk: 0-0. Het tweede damesteam van FC Aalsmeer is overigens op
zoek naar een fanatieke coach om een handje te helpen langs de lijn op
zaterdag. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Maureen via 0623221055.

Voetbalwinst van 9-0!

Monsterzege voor FCA VR1
op Geuzen Middenmeer
Aalsmeer - Zaterdag 1 februari
speelde de FCA VR1 thuis tegen
Geuzen Middenmeer VR1 uit Amsterdam. De FCA vrouwen begonnen de eerste helft met een straffe wind tegen. Het deerde de FCA
vrouwen geenszins want binnen
5 minuten was het FCA aanvalster Nicole die fraai de 1-0 scoorde. In de 20e minuut was het opnieuw Nicole die het Geuzen Middenmeer doelnet liet bollen: 2-0.
Met de wind mee probeerde de
speelsters van Geuzen Middenmeer tot goede aanvallen te komen, maar de FCA defensie stond
als een blok en ontregelde alle
Geuzen Middenmeer aanvallen.
In de 38e minuut werd FCA aanvalster Nicole vanuit de FCA achterhoede gelanceerd en Nicole
wist daar wel raad mee, met een
laag schot legde Nicole de Geuzen Middenmeer keepster en een
verdedigster in de luren: 3-0. Dit
betekende voor Nicole een onvervalste hattrick in de eerste

helft, grote klasse Nicole! Met de
3-0 stand ging de rust in en konden de vrouwen aan de thee. In
de tweede helft hadden de FCA
vrouwen de wind mee en voerde
de druk op Geuzen Middenmeer
enorm op, de FCA doelpunten
vielen dan ook als rijpe appelen.
Nicole had nog steeds doelpunten honger en op snelheid passeerde zij de uitgelopen Geuzen
Middenmeer keepster en tikte de
4-0 in het open doel. Het was FCA
aanvalster Luna die ook een duit
in het zakje deed en op een slimme manier de 5-0 scoorde. Geloof het of niet maar het was Nicole die de 6-0, 7-0 én 8-0 scoorde. Uit een schitterend genomen
vrije trap was het FCA speelster
Esmee die met wat geluk de eindstand op 9-0 schoot. Een monsterzege voor de Aalsmeerse dames, de voetbalsters waren duidelijk een maatje te groot voor
Geuzen Middenmeer.
Verslag en foto: Ruud Meijer

Wedstrijden
veldvoetbal

F.C.A. 4 - Hoofddorp 7
14.00 u
F.C.A. 5 - Hoofddorp 16 11.30 u
R.K.D.E.S.
RKDES 1 - Nicolaas Boys 1 14.00 u
D.O.S.R. 3 - R.K.D.E.S 2
12.30 u
Swift 7 - R.K.D.E.S. 3
15.00 u
R.K.D.E.S. 4 - S.D.Z. 5
12.00 u
R.K.D.E.S. 5 - Hoofddorp 9 12.00 u

Zaterdag 8 februari:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - H.B.O.K. 1
F.C.A. 2 - Ouderkerk 2
F.C.A. 3 - Argon 7
F.C.A. 4 - V.E.W. 3
F.C.A. 5 - Velsen 5
Olympia.H 5 - F.C.A. 6
De Dijk 35+1 - F.C.A.35+1
F.C.A 45+1 - IJmuiden

14.30 u
11.45 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Aalsmeer - In Zaandam sleepte Bloemenlust 1 tegen het sterke Flits/Theresia 1 een zwaar bevochten 5-5 puntendeling uit de
strijd. David Klaassen was weer
de man of the match met drie
knappe overwinningen. Johan
Berk wist in een spannende partij
van een 2-0 achterstand terug te
komen naar 2-2, om vervolgens
de beslissende vijfde game en de
partij met 9-11 naar zich toe te
trekken. Bart Spaargaren kwam
tegen een tegenstander dicht
bij winst (13-11, 13-11, 9-11, 117), maar bleef deze avond helaas
met lege handen. Het dubbelspel
was een ware thriller, waarin David en Bart goed spelend met 1012 in de vijfde game aan het langste eind trokken.

Ervaring
In de Duo-competitie moesten
Dirk Biesheuvel en Bart Spaargaren het in de Bloemhof opnemen
tegen twee enthousiast en aanvallend spelende jeugdspelers
van Amsterdam 1. Hoewel technisch goed en verzorgd spelend
was een van de junioren nog niet
opgewassen tegen de ervaring
van Dirk en Bart, die beiden overBuren op bezoek
tuigend van hem wonnen. Maar
Bloemenlust 2 ontving in de de ander was duidelijk al een stuk
Bloemhof de buren van Rijsen- verder; Bart verloor in drie spanhout 1. Ed Couwenberg won van nende games (8-11, 11-13, 13-15)
Joost van Keulen en Alicia Ferreira en Dirk wist nog een vierde game
da Costa, maar moest zijn meer- af te dwingen. Door het dubbeldere erkennen in Tom van Es. Phi- spel te winnen werd een 3-2 zelippe Monnier versloeg heel knap ge geboekt.

Vrijdag weer klaverjassen en hartenjagen

Verrassend winnaars bij
kaartavond FCA
Aalsmeer - Tegenwoordig kan alles lijkt wel bij de klaverjascompetitie van FC Aalsmeer. Nu was het
weer Mireille Ruts die met hartenjager Frank de Wind de eerste plaats pakte en daar zat een
prima potje bij van 2133 punten. Zo zie je maar dat alles mogelijk is. De opkomst viel mee ondanks de vele afwezigen (vakantie, etc) met enkele nieuwelingen
die de sfeer eens kwamen proeven, maar geen rol van betekenis konden vervullen. Bij het hartenjagen was het Bets Romkema
die weer eens van zich liet spreken en een afgetekende overwinning haalde met 160 punten.
Hier wordt duidelijk even de relatie van dit seizoen Sjaak Schijf node gemist, die nog wel eens voor

ZABO zaalvoetbalcompetitie

Street Football Team te
sterk voor Smokers Team

Vrouwen
H.E.D.W. V3 - F.C.A. V1
16.30 u
’s Graveland V1 - F.C.A. V2 15.45 u Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalF.C.A. V3 - Swift V1
14.30 u lers kwamen vorige week zaterdag voor de eerste keer in actie
in het nieuwe jaar. De allereerste
R.K.D.E.S.
ZABO speelronde van het nieuVrouwen
Roda’23 V1 - R.K.D.E.S. V1 14.30 u we decennium werd gespeeld
in hal 2 van sporthal de Bloemhof. Het betrof de zevende speelS.C.W.
S.C.W. 1 - Watergr.meer 1 14.30 u ronde van het lopende seizoen.
S.C.W. 2 – Roda’23 3
14.00 u De zaalvoetbal-avond werd geOverbos 3 - S.C.W. 3
14.30 u opend door de teams van Polonia
Buitenveldert - SCW 45+ 14.30 u Aalsmeer en Green Fingers Uitzendbureau oftewel de nummers
twee en drie van de ranglijst. De
Zondag 9 februari:
topper van de avond werd geF.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Sp.Leiden 1
14.00 u wonnen door Polonia Aalsmeer
F.C.A. 2 - D.I.O.S. 2
11.30 u met de geringe cijfers van 2-0.
F.C.A. 3 - Velsen 8
11.30 u Koploper Football Fanatics had
hekkensluiter Woei als tegenstander op het programma staan,
sche partij tegen Meester Schee- maar dit duel kon helaas géén
ren en met een geweldig pi- doorgang vinden. De wedstrijd
on offer en Jeff scoorde het eerste matchpunt. Nu speelde alleen
Paul nog, een remise was genoeg.
Maar Paul speelde door en gebruikte zijn tijd tot een halve minuut. Tegenwoordig krijg je per
zet er weer 30 seconden bij, en
Paul hield dat heel lang vol terwijl
NPC Ben meerdere doden stierf. Aalsmeer - Op dinsdagavond 28
Uiteindelijk scoorde Paul het vijf- januari waren er slechts zes perde punt en was de overwinning sonen naar het buurthuis gekobinnen! Komende ronde wacht men om de dartpijlen te laten
de nieuwe koploper en daarna spreken. Er was dus tijd genoeg
wat relatief zwakkere teams, dus om iedereen tegen elkaar te laten
AAS zou veilig moeten zijn. Kijk spelen, best of 3 - 501. Henk van
voor Uitslagen en meer informa- der Stroom wist Iwan van Egdom
met 2-0 te grazen te nemen. Henk
tie op: www.aas.leisb.nl.
slaagde er later ook in om een leg
Door Ben de Leur

Joost van Keulen en Frans Ravesteijn wist helaas geen overwinning te boeken. Ed en Philippe dubbelde voor de eerste keer
samen en zijn dus nog geen ingespeeld duo. Een zege op het sterke koppel Tom en Joost van Rijsenhout was nog teveel gevraagd
en dus kwam de eindstand op 3-7
in het voordeel van de bezoekers.

kreeg reglementair de uitslag van
5-0 toebedeeld (in het voordeel
van Football Fanatics). Tegen de
klok van half negen in de avond
verscheen het team van Amsec Piller aan de aftrap tegen Joga Bonito. Deze zaalvoetbalpartij kende een groot spanningsgehalte. Het spel golfde op en neer
met opgelegde kansen voor beide doelen. De ploegen waren in
de eerste helft behoorlijk in evenwicht en de keepers deden wat
ze moesten doen, want doelpunten vielen er weinig. Amsec Piller kwam op een 1-0 voorsprong
en vlak voor de wissel ontstond
de gelijkmaker. Ruststand 1-1.
Na vier minuten in de tweede
helft produceerde Joga Bonito
de tweede treffer: 1-2. Amsec Piller raakte niet in paniek en het

Applaus voor Kees en Ans
bij darten op dinsdag
van Peter Bakker af te pakken en
ook nog een van Kees de Lange.
Alexander Stroomer was ook
goed bezig: Hij pakte eveneens
een leg van Peter en een van Ans
Engel, en hij versloeg zijn vriend
Iwan. Kees en Ans wisten allebei
eenmaal de 180 score te realiseren, wat leidde tot een verdiend
applaus. Aan het einde van de

verwarring kon zorgen. Uitslagen
Klaverjassen: 1. Mireille Ruts en
Frank de Wind met 5512 punten,
2. Karel Bus en Louis Blauwhoff
met 5253 punten en 3. Wim Ruts
en Henny Spaargaren met 5008
punten. De poedelprijs was voor
Karel Doppeldecker en Rob Kroes
met 3592 punten. Uitslag Hartenjagen: 1. Bets Romkema met 160
punten, 2. Mariska Bus met 178
punten en 3. Marcel Schijf met
187 punten. De poedelprijs was
voor Remco van Schie met 298
punten.
De volgende kaartavond is aanstaande vrijdag 7 februari in het
clubhuis van FC Aalsmeer aan de
Beethovenlaan. Aanvang 20.15
uur. Aanwezig vanaf 20.00 uur.
team wist in de resterende speeltijd twee keer te scoren. Einduitslag: 3-2. Het slotduel van speelronde 7 ging tussen International Smokers Team en Street Football Team. Eerstgenoemde ploeg
kwam sterk uit de startblokken en
zorgde met daverend schot voor
een 1-0 voorsprong. Street Football Team herstelde zich in de eerste helft middels vier doelpunten
op rij en de ruststand werd zodoende 1-4. In het begin van de
tweede helft leek het nog even
spannend te gaan worden (2-4),
maar dat was van korte duur. Na
tussenstanden van 2-6, 2-8, 4-8
werd de wedstrijd uiteindelijk
ruim gewonnen door Street Football Team met 4-10.
Huidige stand: Football Fanatics 7-19, Polonia Aalsmeer 7-16,
Green Fingers Uitzendbureau
7-12, International Smokers Team
7-10, Joga Bonito 7-9, Street Football Team 7-7, Amsec Piller 7-7,
Woei 7-1. De achtste speelronde
van de ZABO competitie volgt zaterdag 15 februari in de Proosdijhal in Kudelstaart.
dartavond werden alle scorepunten bij elkaar opgeteld en bleek
Peter Bakker de meeste punten
te hebben vergaard. Op de tweede plaats kwam Ans en Kees werd
derde. Na nog een drankje genuttigd te hebben ging iedereen tevreden naar huis.
De deuren van buurthuis ‘t Middelpunt gaan iedere dinsdagavond om 19.45 uur open voor
de dartcompetitie. De entree per
persoon per avond bedraagt euro 2,50 euro. Nieuwe darters zijn
van harte welkom in de Wilhelminastraat 55.

