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Bekeuring voor
teveel alcohol

Aalsmeer - Enkele weken geleden was geprobeerd in te breken in een woning in de Berkenlaan. Door bewoners waren drie
Noord-Afrikaanse types gezien,
maar toen agenten arriveerden
had het drietal zich al uit de voeten gemaakt. De aanwezigheid
van mogelijke inbrekers heeft
de bewoners op scherp gezet en
vreemde types of situaties worden gelijk aangepakt en gemeld.
Op donderdag 7 februari even
voor half negen in de avond zag
een bewoner van de Berkenlaan
een persoon in de tuin staan. Direct is actie ondernomen. De bewoner ging naar buiten, waarop de vrouw wegrende richting
de Ophelialaan. Agenten zijn een
zoektocht gestart en troffen de
vrouw aan in de bosjes. De 46-jarige, Pools sprekende vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats
bleek zwaar onder invloed van
alcohol te verkeren. Hiervoor is
proces-verbaal opgemaakt. De
vrouw was niet in het bezit van
inbrekers-gereedschap.
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Prijsuitreiking Bloemenzegelwinkeliers in The Beach

Auto én poedelprijs voor
familie Brockhoff
Aalsmeer - Woensdagavond 6 februari vond in The Beach de prijsuitreiking plaats van de jaarlijkse actie van de Bloemenzegelwinkeliers. Alle prijswinnaars waren uitgenodigd en nieuwsgierig
aanwezig, wie gaat naar huis met de hoofdprijs? Ook dit jaar een
Kia Picanto, die de Bloemenzegelwinkeliers in samenwerking met
Vaneman auto’s ‘in de strijd’ gooit en met succes. Tijdens de feestelijke avond bleek dat er niet alleen in Aalsmeer en Kudelstaart
bloemenzegels geplakt worden. De winnaars kwamen uit de ruime regio, uit Rijsenhout, Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Uithoorn,
Mijdrecht, Wilnis en zelfs uit Amsterdam.

Jubileumviering met vuurwerk
Een recordaantal zegelboekjes
was ingeleverd, weer meer dan
het jaar daarvoor. Liefst 24.394
volle spaarkaarten tegen zo’n
20.000 in 2017. Annemieke Treur
van de Bloemenzegel-winkeliers
vertelde dit terecht met trots en
had nog een mooie mededeling.
Dit jaar bestaat deze gezamenlijke spaaractie van ondernemers
in de gemeente 65 jaar en dit jubileum gaat groots gevierd geworden. Diverse extra’s hebben
de Bloemenzegelwinkeliers in
petto en één daarvan, de grootste, is dat de vereniging dit jaar
de hoofdsponsor is van Vuur en
Licht op het water. “Een groot en
mooi spektakel met vuurwerk en
verlichte boten”, aldus Annemieke Treur.
Een heel varken
Al op 9 januari had notaris Geert
Labordus de trekking verricht
voor deze loterij en hij was aanwezig voor een eerlijk verloop.
Dit tot grote opluchting van de
prijsuitreiker, oud-burgemeester
Joost Hoffscholte. Toen hij nog
burgemeester in de gemeente Dalen was verrichtte hij zelf
de trekking van een actie van de
plaatselijke winkeliers. De hoofdprijs was een heel geslacht varken en laat hij nou voor dit cadeau uit de grote ton (met z’n

Ook zijn aan hen de sleutels overhandigd van de hoofdprijs, de Kia
Picanto ter waarde van 11.725 euro. De familie was blij, verbaasd
en ontdaan en nam alle felicitaties met plezier en een grote
glimlach in ontvangst. Het zal je
gebeuren, dubbel prijs!

Bonnen en bloemen
De tweede prijs was ook niet mis,
ogen dicht) de naam van zijn een waardebon ter waarde van
echtgenote Miekje trekken. Hij 750 euro van Henrita Schoenen
kwam thuis met een kofferbak vol en dit cadeau is gewonnen door
met zakken met vlees, die overi- de familie Luijten. Liefst twee keer
gens gedeeld zijn met een groot 250 euro aan cadeaubonnen van
aantal buurtbewoners.
Bertram en Brood is uitgereikt
aan de families Beek en Manten
Veel mooie cadeaus
en het ‘historische’ spaarboekje
De prijzen deze avond waren ge- van de familie Kriebel uit Nieuwvarieerd. Alle leden van de Bloe- Vennep leverde de 32 inch telemenzegelwinkeliers hadden een visie van Hartelust op en een bos
bijdrage geleverd en trakteerden bloemen, die overigens aan alle
op prachtige prijzen. Van boeken, winnaars werd uitgereikt.
bloemen, chocolade, vis, truien
en fietsaccessoires tot sieraden, Aandacht en service
een televisie en cadeaubonnen De avond met veel blije aanweziom flink te kunnen gaan shop- gen werd besloten met een hapje
pen. Grappig was dat de winna- en een drankje. Toch geweldig dat
res van de viscadeaubon al jaren niet alleen inwoners, maar ook
geen vis meer had gegeten. Om bewoners uit de regio Aalsmeer
precies te zijn 52 jaar, omdat haar trouw blijven. Volgens Annemieman geen liefhebber is.
ke Treur vanwege de persoonlijke
aandacht, de service en de kennis
Dubbel prijs
en daar mogen alle ondernemers
Ook maakten alle aanwezigen in de gemeente trots op zijn. Net
nog eens kans op een extra prijs als op de Bloemenzegel-spaaracmet de lootjes die bij aanvang tie die, zo lijkt, hernieuwd gevonwaren verstrekt. Deze ‘poedel- den is door ‘plakkers’ uit Aalsmeer
prijs’ bestond uit waardebonnen en ruime omgeving.
ter waarde van 250 euro te beste- Door Jacqueline Kristelijn
den bij de Bloemenzegel-winkeliers. Deze prijs viel op lotnummer
829 en was gegeven aan de familie Brockhoff. Een beetje verbaasd
kwam Jan Brockhoff de prijs in
ontvangst nemen, maar dit bleek
niet het enige grote cadeau voor
de bewoners uit de Sportlaan. Aalsmeer - Tussen donderdag 7
en zaterdag 9 februari is een bestelbus, die geparkeerd stond in
de Fuutlaan, nagenoeg volledig
leeggeroofd. Dieven zijn ervandoor gegaan met boormachines,
schroevendraaiers, zagen en andere gereedschappen van gerenommeerde merken. Er zijn geen
sporen van braak aangetroffen.
De eigenaar weet echter zeker
dat hij zijn bestelbus goed afgesloten heeft. De inbraak heeft
plaatsgevonden tussen donderdag vijf uur ‘s middags en zaterdagochtend acht uur. Mogelijk
zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Bestelbus
leeggeroofd

Tel. 0297-59 11 22
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T 0297 32 82 21 www.profile.nl

Getuigen gezocht

Letsel aan gezicht na
mishandeling
Aalsmeer - Op vrijdag 8 februari rond zes uur in de avond is een
49-jarige inwoner uit Aalsmeer
mishandeld na een verkeerstwist
op de Oosteinderweg. De man
fietste met zijn echtgenote vanuit het dorp richting de Machineweg. Er ontstond onenigheid
met een achter hen rijdende automobilist. Het kwam zelfs tot
een handgemeen waarbij de fietser behoorlijk letsel aan zijn gezicht heeft opgelopen. Omstanders hebben hulp geboden aan

het slachtoffer en contact opgenomen met de politie en de
ambulancedienst. De inwoner
heeft flinke klappen gekregen en
moest ter behandeling naar het
ziekenhuis. Van de automobilist,
die er na de aanvaring snel vandoor is gegaan, is niets bekend.
De politie hoopt dat deze persoon zich meld voor een verklaring. Getuige geweest van deze
twist? De politie hoort het graag
via 0900-8844 of anoniem via
0800-7000.
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Oud Olympisch hardloopster
Tilly van der Zwaard overleden

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.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Ook voor spoed
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 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.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl
www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

Cheque van OSA voor
Kinderhulp Afrika
Aalsmeer - Onlangs is door de
Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA) een
subsidiebedrag uitbetaald aan
de Stichting Kinderhulp Afrika.
De cheque van 2.500 euro werd
overhandigd door penningmeester Stef Holling van OSA aan de
heer Mathijs Piet, bestuurslid van
de Stichting Kinderhulp Afrika.
Het geld wordt besteed aan de
vernieuwing van het kookgedeelte van de keuken van de school
van Children’s Welfare Mission.
Er werd daarvoor een bedrag van
3.300 euro ingezameld.
De Aalsmeerse stichting Kinderhulp Afrika biedt sinds 1987 hulp
aan de meest kwetsbare kinderen in Oeganda. Het terrein van

de campus is gevestigd in Namugongo. Voor alle kinderen op
de campus wordt een sponsorouder in Nederland gezocht die het
kind financieel steunt met voeding, huisvesting of onderwijs.
Volgens de stichting is het van
onschatbare waarde dat er een
warme relatie is tussen sponsorouders en kind, zodat kinderen
met het besef opgroeien dat er
iemand in de wereld is die ze kent
en van ze houdt. Jaarlijks verlaten twintig jongvolwassenen de
campus met een diploma op zak.
Meer weten over het project? Kijk
dan op www.kinderhulp-afrika.nl.
Informatie
over
OSA
is
te vinden op de website:
www.osa-aalsmeer.nl

AED Westeinder stopt per eind maart

Reanimatie werkgroep
onderzoekt doorstart

Aalsmeer - Ongeveer 10 jaar geleden is er gestart met het alarmeren van burgers bij reanimaBRANDWEER & POLITIE
tie meldingen in Aalsmeer en KuBrandweer, tel. 020-5556666.
delstaart. De aanrijtijden van de
Politie, tel. 0900-8844.
ambulancedienst zijn over het
algemeen te lang voor reanimaALARMNUMMER 112
tie patiënten. Snelle opstart van
www.112.nl
borstcompressies in combinatie met de inzet van een AED vergroot de overlevingskansen van
de patiënt aanzienlijk.
Groot was daarom de schrik toen
het bestuur van Stichting AED
Westeinder op de nieuwjaarsreceptie bekend maakte met ingang van 31 maart 2019 te stopkomsten voor kinderen. Do- pen met haar activiteiten.
venvertolking en vertaling in Enkele leden van het reanimahet Engels.
tie team hebben de handen inNed. Geref. Kerk
een geslagen en willen een door- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
10u. Dienst met ds. J.A.C. Weij en 16.30u. Dienst met br. O.
Overmars uit Amsterdam, gez.
dienst met CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering in Kloosterhof met
M. van Zoelen. Zondag in Kar- Aalsmeer - Op dinsdag 19 femelkerk om 9.30u. Eucharistie- bruari worden belangstellenden
viering m.m.v. klein koor. Om door de Doopsgezinde Gemeen14u. Poolse dienst met Andre- te uitgenodigd voor een lezing.
In ‘Ongeneeslijk religieus’ neemt
zej.
filosoof en theoloog Gerko TemOud Katholieke Kerk
pelman zichzelf onder de loep.
- Oosteinderweg 394.
Want zijn persoonlijke verhaal is
Russisch-orthodoxe dienst
Heilige Maria van Egypte Kerk. Za- precies het verhaal van God en de
terdag 17.30u. Avondgebed. moderne tijd. Het is een verhaal
Zondag 10u. Goddelijke Litur- over het verdwijnen van God,
gie.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. Begra Bijbelstudie
Heilige Liturgie. Voorganger: - Bijbelstudie-avond op maandag 18 februari 20u. met dr.
Father Ioan.
Hans van Hall in gebouw MenProtestantse Gem. Rijsenhout
del, Zwarteweg 98.
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst met Evangelisatiekring
ds J.G. Berbee-Bakhuis uit Ab- - Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoebenes.
tingsruimte Ons Tweede Thuis,
Samen Op Weg Kudelstaart
Jasmijnstraat 33. Op 19 febru- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
ari met Hoite Slagter, GetuigeZondag 10u. Dienst met ds. J.
nis van Christus in de psalmen’.
van Dalen.
Radio-uitzendingen
RK St. Jan Geboorte
- De kerken en gemeenten verKudelstaart
zorgen voor Radio Aalsmeer
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
wekelijks uitzendingen. DinsZondag 11u. Woordcommudag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
nieviering m.m.v. dames- en
en ether 105.9.
herenkoor.

Kerkdiensten
Zondag 17 februari
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met drs. Rob Kool.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Babyoppas en
kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 10u. Dienst met ds. D.
Quant en 16.30u. Dienst in Het
Lichtbaken met br. O. Overmars. Oppasdienst kinderen
0-3 jaar en zondagsschool
voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met br. Willem van
Bloemen. Oppas op aanvraag:
oppas@dgaalsmeer.nl. Collecte voor Landelijk Jongerenwerk.
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. M. Meiring.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds. R.
van Putten. Organist: R. van
Delft.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u.
Dienst met ds. M.J. Zandbergen. Organist: Rogier Postma.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Martijn Piet.
Babyoppas en aparte bijeen-

School Children’s Welfare Mission

start gaan realiseren. Training,
goede alarmering en samenwerking met de andere hulpdiensten
zullen daarbij belangrijke speerpunten gaan worden in de nieuwe opzet.
De ‘doorstart’ leden hebben geen
actuele lijst van deelnemers die
de afgelopen jaren hun inzet hebben getoond om mensenlevens
te redden door middel van reanimatie. Toch willen zij al die deelnemers graag op de hoogte brengen hun plannen voor een doorstart. Daarom het verzoek om te
reageren door een mail te sturen
naar: info@reanimatieaalsmeerkudelstaart.nl. De werkgroep
gaat er alles aan doen om reanimatiepatiënten de kansen te bieden waar zij recht op hebben.

Filosoof en theoloog Gerko Tempelman

Lezing ‘Ongeneeslijk
religieus’ bij Zin-Inn

maar ook een verhaal waarin het
nog verbijsterend vaak over God
blijft gaan. Sterker nog: het is
een verhaal over een verwarrende comeback van God in de hedendaagse filosofie. Gerko Tempelman wil er het fijne van weten.
Om te zien of je er iets mee kunt,
als je ongeneeslijk religieus bent.
Een toegankelijke lezing over een
actueel onderwerp, vol met persoonlijke ervaringen en verfrissende gedachtenkronkels.
Gerko Tempelman zal spreken
om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur zijn
de deuren van de kerk in de Zijdstraat 55 open en staat de koffie
en de thee klaar. De toegang is 5
euro en dit is inclusief koffie en
thee. Voor meer informatie kan
een mail gestuurd worden naar
zininn@dgaalsmeer.nl.
De Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer biedt open ruimte voor
ontmoeting en gesprek, de ZinInn. Het Zin-Inn programma is samenbindend en vredestichtend
en spitst zich toe op geloof, zingeving en maatschappij. De ZinInn groeit vanuit een doopsgezinde visie op mens en wereld.

Aalsmeer - In de late middag van
woensdag 6 februari is op 81-jarige leeftijd Tilly van der Zwaard
overleden. De oud Olympische
hardloopster woonde al vele jaren in Amerika, maar groeide op
in Aalsmeer. Tilly was veelvoudig
Nederlands kampioen op de 100,
200 en 400 meter.

laas werd door een kwaadaardige griep haar kansen op medailles kleiner. Tilly was in haar carrière twee maal houder van een
wereldrecord, op de 3 x 800 meter en op de 500 meter indoor. In
de winter van 1967/68 was zij ongeslagen in zeven opeenlopende
veldlopen in Nederland en België.

Oudere inwoners herinneren ongetwijfeld haar huldiging in open
auto tezamen met Fanny Blankers
Koen door onder andere de Zijdstraat, waar ze woonde nadat zij
tot grote verrassing op de Europese Kampioenschappen in Belgrado in 1962 derde werd. Op
de Olympische Spelen van 1964
in Tokio was Tilly van der Zwaard
de beste Nederlandse vertegenwoordiger in de atletiek met een
zesde finaleplaats op de 400 meter. Dat jaar werd ze onderscheiden als beste KNAU atleet van het
jaar. Ook in 1964, op 25 november, trouwde Tilly van der Zwaard
met Ger van der Made en samen
kregen zij een dochter, die hen
vele jaren later weer verblijdde
met een kleindochter. Tilly en Ger
zijn half 1985 gescheiden.

Emigreren
In 1979 emigreerde ze naar de
Verenigde Staten (Edgewater in
Florida) waar zij een tennissensatie werd op Country Club niveau
Tilly is vorige week woensdag ingeslapen na een ziekbed van enkele dagen. Ze is 81 jaar geworden.

Olympische Spelen
Op de Olympische Spelen van
1968 in Mexico was Tilly van der
Zwaard een medaillefavoriete
op 400 en 800 meter toen zij aldaar het Nederlands record op
de 400 meter schep stelde. He-

Koffie drinken
in de kerk
Rijsenhout - Op dinsdag 19 februari zijn inwoners weer hartelijk welkom in de Ontmoetingskerk aan de Werf. De gezamenlijke kerken bieden u dan een gezellige morgen aan. Om 10.00
uur staan de koffie en thee klaar.
Kerkelijk gebonden of niet, iedereen mag binnen wandelen! Rond
half twaalf gaat ieder weer naar
huis. Verdere informatie bij Klaas
Kersloot via 0297- 323774 of bij
Gre Tuinstra via 0297-331545.

Ontmoeting en
lunch Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 20 februari
is er van 9.30 tot 11.30 uur inloop
en ontmoeting onder het genot
van een kopje koffie of thee bij de
Oost-Inn. Ook wordt van 9.30 tot
10.30 uur de taal-inn. Komt u uit
het buitenland en wilt u het Nederlands beter leren verstaan en
spreken? Dan kunt u meedoen.
Opgeven hoeft niet, maar kan
wel via taal-inn@hotmail.com. Er
zijn geen kosten aan verbonden.
Aansluitend is er van 12.00 tot
13.00 uur de lunch. Genieten
van samen eten met lekker iets
warms erbij. Alle belangstellenden zijn welkom bij deze activiteiten in de Oost-Inn in de Mikado
aan de Catharina-Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636
of 0297-321636 of kijk op de website www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Oud papier en
frituurvet voor
Scouting
Aalsmeer - Als u nog oud papier
heeft, dan kan je dit altijd in één
van de twee blauwe containers
bij Scouting WWB op de Oude
Spoordijk 26A te Aalsmeer deponeren. Deze bakken worden op
maandag en donderdag geleegd.
Ook uw gebruikte frituurvet (in
plastic flessen) kunt u deponeren
in de gele container. Met de opbrengst van het oude papier en
frituurvet steunt u de scoutinggroep financieel. Kijk voor meer
informatie voor een financiële bijdrage op www.scoutingwwb.nl
onder aan de pagina.
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Eerste concert ‘The Art of Music’

Aalsmeer - Vrijdag 15 februari
wordt in het Flower Art Museum
het eerste concert gehouden onder de noemer ‘The Art of Music’.
Topmusici Merel Vercammen (viool) en Joachim Eijlander (cello)
brengen een ode aan Johann Sebastian Bach. Hun concert is dan
ook getiteld ‘Alles begint bij Bach’.
Bach is één van de meest geliefde componisten ooit. Maar wie
was hij? En wat maakt zijn muziek
zo bijzonder? Tijdens dit concert
proberen Merel en Joachim deze
vragen te beantwoorden. Zij spelen delen uit Bachs muziek voor
cello en viool, zowel solo als samen. Ook tijdgenoten van Bach
en latere componisten, die door
hem zijn beïnvloed, komen aan
bod. Merel Vercammen studeerde aan het Royal College of Music in Londen en was prijswinnares van onder andere de London

Grand Prize Virtuoso Competition en het Prinses Christina Concours. Joachim Eijlander speelde
jarenlang in het succesvolle Rubens Quartet en was als cellodocent en kamermuziekcoach verbonden aan diverse conservatoria en festivals. Het concert begint
om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.flowerartmuseum.nl en aan
de deur. Het Flower Art Museum
is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren)
Foto: Ron van Wieringen.

Toneelvoorstellingen op 6, 12 en 13 april

Jazz en Flamenco met
Bernard van Rossum
multiculturele omgeving, is geboren en getogen in Spanje met
een Engelse moeder en een Nederlandse vader. Na een rockende jeugd als drummer, ontdekte hij de saxofoon en daarmee de
wereld van de jazz. In 2009 kwam
hij naar het Amsterdams Conservatorium, waar hij les kreeg van
Jasper Blom, Ferdinand Povel en
Jurre Haanstra. In november 2013
kreeg hij daar zijn masterdiploma.
Het Bernard van Rossum Flamenco Sextet komt aanstaande zaterdag 16 februari optreden in cultureel café Bacchus. Het wordt
een boeiende ervaring, deze jonge virtuozen met elkaar te zien
musiceren. Het KCA jazzconcert
in Bacchus aan de Gerberastraat
begint om half tien. Toegang:
uw/jouw gift. Inlichtingen Pierre Tuning, tel. 360355 en Reinoud
Staps, tel. 325304.

Tribute op de zondagmiddag

Het allerbeste van Lenny
Kravitz in The Shack
Oude Meer - Aankomende zondag 17 februari een moddervette aanrader op het podium in The
Shack! Het allerbeste van Lenny Kravitz gebracht door een stel
klasse-muzikanten
waaronder
Bauke Bakker van onder andere
Her Majesty én in de Shack vooral
beroemd om die ongeëvenaarde
Supertramp en Police/Sting undercoversessies. Naast hem muzikanten uit onder andere Typhoon, Kenny B. en Jacqueline
Govaert. De lekkere rauwe rocksound ga je terug horen in grote
hits van Lenny Kravitz als: Are You
Gonna Go My Way, Always on the
Run, Let Love Rule, It Ain’t Over
‘Till It’s Over, I’ll Be Waiting en vele anderen.
Een must see voor de liefhebbers
van de muziek van Lenny Kravitz,
maar ook de fans van Bauke Bakker zullen dit zeker niet willen
missen! De band bestaat naast
Bauke Bakker uit: Twan van Gerven, Gertjan van der Weerd en
Sophie van Schaik. Een top line-
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Staand: Wil Kraan, Marcel Harting, Dymphia Batenburg en Helga de Zanger. Zittend: Huub van Schaik, Wim Zandvliet en Iris van Rooij.

Sextet zaterdagavond in Bacchus

Aalsmeer - De saxofonist Bernard
van Rossem speelt flamenco-jazz.
Ruim een jaar geleden was de Nederlands-Spaanse tenorsaxofonist met zijn kwartet in Bacchus,
waarvan de pianist Xavi Torres en
de drummer Joan Terol een Catalaanse achtergrond hebben en
de bassist Marco Zenini afkomstig is uit Rome. Het kwartet is
uitgebreid tot een sextet met Maria Marín op zang en klassiek gitaar en Edsart Udo de Haes op flamencogitaar. Die twee maken de
band ‘nog meer flamenco’!
Bernard van Rossum is vooral bekend geworden als leider van de
BvR Flamenco Big Band, waarmee hij de Meer Jazz International Big Band Competition won.
Nu komt de Nederlands-Spaanse tenorsaxofonist met zijn eigen sextet naar Aalsmeer. Bernard van Rossum woont in Amsterdam. Hij groeide op in een

▲

‘Alles begint bij Bach’ in
Flower Art Museum

up dus, die je niet wilt missen op
zondag 17 februari in The Shack!
Reserveren voor deze middag,
of voor een ander optreden is uiteraard niet verplicht maar wel
mogelijk. Dus als je wilt voorkomen dat je voor een uitverkochte Shack komt te staan, reserveer
dan door een mail te sturen naar
info@the-shack.info
Dry Riverbed Trio
In februari 2019 presenteert Dry
Riverbed Trio een gloednieuwe
album met een tour door Nederland en shows in het buitenland.
Een aanrader om dit authentieke
stukje roots muziek van Nederlandse bodem te komen beluisteren in The Shack op vrijdagavond
22 februari.
Zondag 17 februari is The Shack
open om 15.00 uur. De Lenny Kravitz undercover begint rond 16.00
uur. Entree 13 euro. Kijk voor het
programma en meer op www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

De Sunshine Boys komen
naar Kudelstaart!

Kudelstaart - Toneelvereniging
Kudelstaart benut de winter om
te repeteren voor een spetterend
voorjaarsstuk. Na de doldwaze
voorstelling eind vorig jaar waarin de verwikkelingen van drie stewardessen centraal stonden in
Boeing-Boeing, wordt het publiek ook nu weer getrakteerd
op een komedie waar veel amusement in zit: De Sunshine Boys.
Wellicht denkt u “Ken ik dat niet
ergens van?” Dat zou zo maar
kunnen; in 2015 was deze komedie - in 1972 geschreven door
Neil Simon - te zien in Amsterdam
in het De La Mar Theater waarin onder andere André van Duin
schitterende. Echter het verhaal
is ook meerdere malen verfilmd,
onder meer met Woody Allen, en
in Nederland vertolkt door Joan
Remmelts en Ton Lensink, Johnny
Kraaijkamp en Eric van der Donk,
en Mini en Maxi. Nu heeft de toneelvereniging echter hun eigen
sterren ingezet die nauwelijks onder doen voor lands grootste komieken. Reserveer dan ook alvast
6, 12 en 13 april in de agenda om
deze bijzondere voorstelling niet
te hoeven missen.

zijn pyjama in een aftands appartement. Zijn neef Bart (Huub van
Schaik) probeert het duo weer bij
elkaar te brengen om nog eenmaal hun beroemdste sketch te
spelen (waarin te zien zijn terug
van weggeweest Dymphia Batenburg, Helga de Zanger en nieuw
bij de vereniging Marcel Harting)
Wat volgt is een spervuur van onderlinge verwijten, opgekropte frustraties en uiteindelijk ook
het besef dat ze tot elkaar veroordeeld zijn. Alle eer aan regisseuse
Iris van Rooij om er een prachtig
geheel van te maken waardoor u
een heerlijke avond uit gepresenteerd wordt.

Start kaartverkoop
De kaartverkoop start zaterdag 23 maart in het Dorpshuis.
De feestelijke première staat gepland voor zaterdag 6 april, dan
ligt de rode loper voor de bezoekers uit en maakt de vereniging er
iets extra’s van om alle gasten een
echt première gevoel te geven.
Maar ook vrijdag 12 april wordt
gespeeld en de laatste voorstelling is op zaterdag 13 april valt
het doek. Kaarten à 12,50 euro
per stuk zijn op zaterdag 23 maart
Twee ouwe komieken
tussen 11.00 en 13.00 uur te koop
Het stuk vertelt het verhaal van in het Dorpshuis van Kudelstaart.
de twee oude komieken Willie Er van uit gaande dat nog niet al(Wim Zandvliet) en Oskar (Wil le avonden daarna uitverkocht
Kraan). Meer dan veertig jaar zijn, zullen tickets vanaf maanvormden zij succesvol duo, maar dag 25 maart verkrijgbaar zijn bij
vanaf het moment dat Oskar van Gall&Gall in Kudelstaart en Bakde een op de andere dag besloot kerij Vooges in de Zijdstraat van
dat hij er genoeg van had, heb- Aalsmeer. Hou de website www.
ben ze elkaar niet meer gespro- toneelverenigingkudelstaart, faken. Vooral Willie zit vol rancu- cebook in de gaten voor meer
ne en slijt zijn dagen eenzaam in nieuws komende weken.

Muziekavond in
het Dorpshuis

Kudelstaart - Op zaterdag 23 februari van 20.00 tot 02.00 uur
vindt er een gezellige en diverse
muziekavond plaats in het Dorpshuis van Kudelstaart. De jonge
coverband Clueless komt optreden en trakteren op pop- en rockhits. En achter de draaitafels nemen DJ-ette Minka, DJ Miss Twist
en DJBigBossMan plaats. Minka en Miss Twist zijn twee van de
beste vrouwelijke DJ’s van Ne-

derland met optredens in bekende zalen, zoals Paradiso, de Jaarbeurs en De Vorstin en trakteren
op verschillende genres, zoals
rock and roll, pop en new wave.
Howard draait pop, motown en
soul. Ben jij een liefhebber van
het oude rock and roll, pop, rock,
new wave en soul? Dan is dit een
avond voor jou. Kaarten kosten 5
euro per stuk in de voorverkoop
en 7.50 euro aan de deur en kunnen aangeschaft worden bij het
Dorpshuis, bij Marskramer in Kudelstaart en bij de Jonge Heertjes
in Aalsmeer.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Lessenaarlampje
‘Boston’ €12,95
KOOPJE:

Drumstokken
set vanaf €5,-

Dé vioolspecialist

Expositie Fotogroep ‘Aalsmeer
met andere ogen’ in gemeentehuis. Te bezoeken tijdens
openingsuren.
Expositie bewoonster Corrie Fase in Zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad.
Expositie Irene Kramer en Sander Bosman in De Oude Veiling, Marktstraat. Tot half april.
Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Ouderensoos 55+ in het Middelpunt,
Wilhelminastraat,
13.30u.
Expositie 3d printing in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat 9. T/m
10 maart. Iedere donderdag
tot en met zondag open van
14 tot 17u.
Bloemschikken in wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart
van 14.30 tot 16u.
Financieel café in De Oude
Veiling, Marktstraat, 15.30 tot
17.30u.
Openbare raadsvergadering
in raadzaal, gemeentehuis
vanaf 20u.
Speelavond Sjoelclub Aalsmeer in Dorpshuis Kudelstaart
v/a 20u.
Valentijn volleybaltoernooi bij
Oradi in sporthal De Waterlelie, Dreef van 20.30 tot 22u.

15 FEBRUARI

Exposities ‘Colours of Winter’
en ‘Shapes of Nature’ in Flower
Art Museum, Kudelstaartseweg. Open: vrijdag 10-17u. en
zaterdag en zondag 11-17u.
Musica (feest der herkenning)
in wijkcentrum Voor Elkaer,
Kudelstaart van 14.30 tot 16u.
Kaartavond BV Hornmeer in
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.
Klaverjassen in Het Dijkhuis,
Aalsmeerderdijk 77, Aalsmeerderbrug vanaf 19.30u.
Concert ‘Alles begint bij Bach’
met viool en cello in Flower
Art Museum, Kudelstaartseweg vanaf 20u.

16 FEBRUARI

Crash Museum in fort
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug
open van 11 tot 16u. Ook
woensdag 13-16u.
Optreden Jodi Pijper voor
ouderen in Zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad vanaf
15u.
Handbal BeNe League in De
Bloemhof, Greenpark Heren 1
tegen HC Sasja vanaf 19.15u.
ZABO zaalvoetbal in Proosdijhal, Kudelstaart vanaf 19.20u.
Favo Cinema terug in De Oude Veiling, Marktstraat. Filmkeuze van huisarts Joke Stam
vanaf 20.30u.
Jazz en Flamenco van Bernard
van Rossum Sextet in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21.30u.
Après ski feest in café de Gouwetéén, Dreef (achter zwembad) vanaf 22u.

17 FEBRUARI
NIEUW:

Klassieke gitaar
(met element)

‘Motion’ €195,TIP:

50 Ukelele’s
op voorraad!

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Bridge en borrel in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 13u.
Spelletjesmiddag in Het Dijkhuis, Aalsmeerderdijk 77 in
Aalsmeerderbrug vanaf 15u.
Kunstenaars aanwezig bij 3dexpositie in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat vanaf 15u.
Lenny Kravitz Undercover in
The Shack, Schipholdijk 253b,
Oude Meer vanaf 16u.

18 FEBRUARI

Expositie schildersgroep in
wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart. Open: maandag tot
en met vrijdag van 9 tot 17u.
Sport- en spelinstuif voor
jeugd 6 t/m 12jr. in Proosdijhal, Kudelstaart van 9.30 tot
12u.
Klaverjassen in wijkcentrum
Hofplein, Clematisstraat van
13.30 tot 16.30u.
Kienavond BV Hornmeer in
buurthuis Dreef 1 vanaf 20u.

19 FEBRUARI

Koffie drinken in Ontmoetingskerk, Rijsenhout vanaf
10u.
Bridgen in wijkcentrum Hofplein, Clematisstraat 16, van
13.30 tot 16u.
Financieel café in Place2Bieb, Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 12.30 tot 14.30u.
Kaartavond Ons Genoegen in
‘t hofplein, Kloosterhof, Clematisstraat vanaf 19.30u.
Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Lezing ‘Ongeneeslijk religieus’
bij Zin-Inn Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat vanaf 20u.

20 FEBRUARI

Inloop en bij Oost-Inn in De
Mikado, Catharina Amalialaan,
9.30-11.30u. Lunch 12-13u.
Multi Media hulp in wijkcentrum Voor Elkaer in Kudelstaart van 9.30 tot 11.30u.
Sport- en spelinstuif voor
jeugd 6 t/m 12jr. in sportcentrum Waterlelie, Dreef van
9.30 tot 12u.
Kermis in Aalsmeer, op terrein
Bloemhof, Hornweg. Tot en
met 24 februari. Open: dagelijks 13-22u. Vrijdag en zaterdag tot 23u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Bridgen bij Onder Ons in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1
vanaf 20u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.
Jamsession in Het Dijkhuis, Aalsmeerderdijk 77 in
Aalsmeerderbrug vanaf 20u.

21 FEBRUARI

Speelavond Sjoelclub Rijsenhout in De Reede, Schouwstraat vanaf 19.30u.
Keezen-avond in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.

22 FEBRUARI

Combifun voor kids ‘Circus’ in
sporthal De Waterlelie, Dreef
van 9.15 tot 13u.
Kaartavond FC Aalsmeer in
clubhuis, Beethovenlaan. Aanwezig 20u.
Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven
tot 20u.
Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg vanaf 20u.

23 FEBRUARI

Muziekavond met coverband
Clueless en 3 dj’s in Dorpshuis
Kudelstaart van 20 tot 02u.
Expositie bij Jaws met miniworkshops (11-12u. en 1617u.) Kruisweg 2 in Aalsmeerderbrug. Zaterdag en zondag
10 tot 20u.
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Officiële Mededelingen
BEKENDMAKINGEN

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeenteinfo’s van de afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering kan een burger het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan.
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van
de vergadering.

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.
GESLOTEN VRIJDAG 15 FEBRUARI
Vrijdag 15 februari zijn onze balies gesloten i.v.m. verbouwingsactiviteiten. Excuses voor het ongemak.
20 MAART: VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN
WATERSCHAPPEN
Op 20 maart 2019 kunt u weer stemmen. U mag zelfs twee
keer stemmen: voor de Provinciale Staten van Noord-Holland
én voor het waterschap. In Aalsmeer kennen we twee waterschappen: het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het
Hoogheemraadschap Rijnland. Laat uw stem niet verloren
gaan! Om te kunnen stemmen heeft u een identiteitsbewijs
nodig (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of
Nederlands verblijfsdocument). Het identiteitsbewijs mag
maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de stemming.
Dat betekent dat deze minimaal geldig is tot 21 maart 2014.
Zonder stempassen en identiteitsbewijs kunt u niet stemmen.
Bent u verhinderd op 20 maart, vraag dan iemand anders om
voor u te stemmen. Vul de achterkant van de stempas in voor
het afgeven van een volmacht. U kunt alleen iemand voor de
waterschapsverkiezingen machtigen die stemt voor hetzelfde
waterschap. De stemlokalen zijn geopend van 7.30 tot 21.00
uur. Op uw stempas staat een stembureau in uw buurt, maar u
mag in elk stembureau in Aalsmeer stemmen. Kijk voor meer
informatie op: www.aalsmeer.nl/verkiezingen.
VANAF 4 MAART: EXTRA IDENTITEITSCONTROLE
BIJ DE PUBLIEKSBALIES

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Diverse publieksbalies in het gemeentehuis van Aalsmeer worden vanaf maandag 4 maart uitgerust met gelaatsscanners.
Wie een reisdocument, rijbewijs of bijvoorbeeld een geboorteakte aanvraagt, kan gevraagd worden in de camera te kijken
voor een scan van het gezicht. Hiermee wil de gemeente misbruik van persoonsgegevens, ook wel identiteitsfraude, tegengaan. Misbruik van persoonsgegevens kan namelijk schadelijke gevolgen hebben voor inwoners en overheidsinstellingen.

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen,
schuldhulpverlening, jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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.

CMYK / .eps
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Gelaatscanner
De gelaatscanner maakt identificatie eenvoudiger en sneller.
De scanner vergelijkt de nieuwe foto met de foto’s op identiteitsdocumenten. Hierdoor weten we 100% zeker dat persoon
en identiteitsdocument bij elkaar horen.
Documentscanner
Op dit moment wordt de identiteit vastgesteld door het controleren van het paspoort en de echtheid van reisdocumenten
en zogeheten brondocumenten zoals de geboorteakte. Hierbij
wordt een documentscanner gebruikt en worden online hulpmiddelen ingezet zoals een programma waarin te zien is hoe
paspoorten en geboorteaktes uit andere landen eruitzien.
Privacy
De gegevens die we uit uw document halen, bewaren wij niet
tenzij er vermoeden is van fraude. De gemeente deelt ze niet
met andere organisaties. Uw privacy is verzekerd. Alleen in geval van fraude, gebruiken we het dossier als bewijs.
Meer weten?
Wilt u meer informatie over het onderwerp identiteitsfraude?
Kijk op aalsmeer.nl/identiteitsfraude
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
RECTIFICATIE, aanvraag ontvangen
Nabij de rotonde aan de Bosrandweg (Z19-006979), het maken
van een tijdelijke bypass bij de rotonde vanaf de Bosrandweg
naar de Nieuwe Meerlaan en het treffen van verkeersmaatregeCMYK / .eps

len langs de Bosrandweg voor hulpdiensten ten behoeve van de
renovatie van de N231. Toelichting: in de aanvraag stond als locatieadres “nabij Mr.Jac.Takkade 35” vermeld. De activiteiten die op
deze locatie gaan plaatsvinden zijn niet vergunningsplichtig. De
werkzaamheden die wel vergunningsplichtig zijn vinden plaats
aan de andere zijde van de rotonde. Dit perceel valt onder het
bevoegd gezag van de gemeente Amstelveen. De vergunningsaanvraag wordt dan ook overgedragen aan dit bevoegd gezag.
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.
- Uiterweg achter nr. 158, Sectie H nr. 881, 1431 AS (Z19006910), het compenseren van te dempen water
- Oosteinderweg 473A. 1432 BJ (Z19-007517), het vestigen
van een paardenhouderij
- Dorpsstraat 70, 1431 CE (Z19-007528), het vervangen van de
huidige dakkapel door een grotere aan de voorzijde van de
woning
- Hornweg 323, 1432, 1432 GL (Z19-007584), het plaatsen van
een toegangspoort bij de woning
- Hekelstraat 4, 1431 DM (Z19-007706), het plaatsen van een
baskapel aan de voorzijde van de woning
- Saturnusstraat 29, 1431 XL (Z19-008031), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Mijnsherenweg 28 kwek, 1433 AS (Z19-008350), het bouwen
van een kas met bedrijfsruimte
- Wim Kan Dreef 2A, 1433 HM (Z19-008582), het plaatsen van
een toiletunit t.b.v. buschauffeurs
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Mr.Jac.Takkade 35, 1432 CB (Z19-003410), het maken van
een tijdelijke bypass bij de rotonde vanaf de Bosrandweg
naar de Mr. Jac. Takkade ten behoeve van de renovatie van
de N231.
- Mr. Jac. Takkade 15 A, 1432 CA (Z19-003945), het vervangen
van een bestaande schuur door nieuwbouw en het in te richten als locatie voor een Bed en Breakfast
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 deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader
aan de onderkant van deze advertentie:
- Parkeerterrein Schinkelbos, perceel kadastraal bekend A 34
(Z18-018964), het plaatsen van een gebouw bedoeld als projectinformatiepunt voor een periode van twee jaar. Toelichting: gedurende de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving niet overeenkomt met het project
en is deze omschrijving aangepast. Verzonden: 05-02-2018
- Hadleystraat 21, 1431 SK (Z18-014937), het plaatsen van een
dakopbouw, het wijzigen van het bestaande dak en het uitvoeren van constructieve wijzigingen in de woning. Toelichting: gedurende de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving niet overeenkomt met het project
en is deze omschrijving aangepast. Verzonden: 7-2-2019
Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en)
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u beroep
indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Catharina-Amalialaan 66, 1432 JT (Z18-003189), brandveilig
gebruik t.b.v. Stichting De Mikado. Verzonden: 08-02-2019
EVENEMENTEN
Voor meer informatie 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.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Route door Kudelstaart (Z19-007884) Kindercarnavalsoptocht op 2 maart 2019, ontvangen op 5 februari 2019
- Route door Kudelstaart (Z19-007940) Grote Carnavalsoptocht op 3 maart 2019, ontvangen op 5 februari 2019
- Kudelstaartseweg 295 (Z19-008398) Foodtruck festival op
21 juni 2019, ontvangen op 7 februari 2019
Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Parkeerterrein bij sporthal de Bloemhof (Z18-013429) Kermis Aalsmeer van 20 februari t/m 24 februari 2019, verzonden 11 februari 2019

-

7 februari 2019
Gemeente Aalsmeer (Z19-019404) Kleding inzameling 2e
kwartaal 2020 ten behoeve van Maag Lever Darm Stichting, verzonden op 7 februari 2019
Gemeente Aalsmeer (Z19-019407) Kleding inzameling 4e
kwartaal 2020 ten behoeve van Nierstichting, verzonden
op 7 februari 2019
Gemeente Aalsmeer (Z19-019417) Kleding inzameling 3e
kwartaal 2020 ten behoeve van Het vergeten kind, verzonden op 7 februari 2019
INGETROKKEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Raadhuisplein 1 (Z18-004223) vaste standplaats voor verkoop van voedingswaren , ingetrokken op 6 februari 2019
GEACCEPTEERDE MELDINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 239 (Z19-007496) Feestavond bij Dorpshuis Kudelstaart op 23 februari 2019, melding akkoord 5
februari 2019
- Kudelstaartseweg 239 (Z19-007497) Carnaval bij Dorpshuis Kudelstaart op 2 maart 2019, melding akkoord 5 februari 2019
- Kudelstaartseweg 239 (Z19-007498) Carnaval bij Dorpshuis Kudelstaart op 4 maart 2019, melding akkoord 5 februari 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
TER INZAGE:
t/m 07-03-19

t/m 14-03-19

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. Molenvlietweg
30, 1432 GW (8533093), betreft het voornemen tot het op verzoek van Hoogheemraadschap van Rijnland intrekken van de omgevingsvergunningen van haar inrichting AWZI
(afvalwaterzuiveringsinstallatie) Aalsmeer, gelegen aan de Molenvlietweg 30 te Aalsmeer.
Het ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing
van onroerende zaken ter onteigening in de
gemeente Aalsmeer voor de uitvoering van
het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van
de gemeente Aalsmeer en het onteigeningsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en
deelgebieden 3, 5 en 7 (Middenweg-West)

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.

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

*** 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.

Collectevergunning (verleend)
- Gemeente Aalsmeer (Z19-005394) Kleding inzameling 1e
kwartaal 2020 ten behoeve van Rode Kruis, verzonden op
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Zondagmiddag in het Oude Raadhuis

Kunstenaars vertellen
over hun 3d-werk
Aalsmeer - De beeldende kunstcommissie van KCA weet het hele seizoen al te verrassen met eigentijdse uitdagende exposities.
Deze keer is dat met werk van de
kunstenaars Eric van Straaten en
Birgit Laken. De een maakt sculpturen, de ander sieraden en wat
ze verbindt is dat ze dat alle twee
doen met de eigentijdse techniek
van het 3d printen. De tentoonstelling kwam mede tot stand
door samenwerking met Peter
Cocu, die gespecialiseerd in deze techniek.
Peter Cocu is samen met Birgit
Laken op 14 februari in de uitzending van Radio Aalsmeer in That’s
live om 21.00 uur. Op zondag 17
februari zijn de drie deelnemers
aan de expositie vanaf 15.00 uur
live aan de tand te voelen in het
Oude Raadhuis waar zij over hun
werk komen vertellen.

De Pimpelmees: Mooie
en bijzondere tuinvogel

opening van de expositie in het
Oude Raadhuis. Het werk van Van
Straaten past zo in science fiction
verhalen en sprookjes. De sfeer
van de beelden is surrealistisch
en hyperrealistisch. Van Straaten
stelt dat zo’n effect uitsluitend
met 3-d printen mogelijk is.

Krachtige heldere lijnen
In de sieraden van Birgit Laken
gaan fantasie en techniek hand
in hand. Laken is opgeleid aan
de Rijksacademie en de Rietveld academie. Laken begon als
tekenaar, werd sieradenmaker
en is ook actief als fotograaf. Laken werkt met een innovatief 3d
ontwerpprogramma dat ontwikkeld is op de Edinburg University. “Het is een gemakkelijk te leren programma waarbij je voelt
wat je doet door het gebruik
van een speciale muis. Het vormen van een bol, vierkant, kegel
De enige in Nederland
of cilinder gaat heel intuïtief. Je
Eric van Straaten zegt op dit mo- kan het als het ware beeldhoument de enige te zijn in Neder- wen in een 3d-omgeving.” Laken
land die in staat is om 3-d sculp- houdt van krachtige heldere lijturen te printen in fullcolour. De nen in de vorm waarmee ze haar
beelden die hij maakt gaan over idee tot uiting breng. In haar siehet archetype van een meis- raden zit altijd een zekere estheje. “Misschien staat ze symbool tiek, maar ook speelsheid en huvoor de mens die alles in het le- mor. Een deel van de exposiven nog moet meemaken. Zij tie geeft ook inzicht in de techontleent haar persoonlijke eigen- niek van het printen. Zo heeft de
schappen aan haar lichaamshou- derde exposant, de Aalsmeerse
ding, haar kleren en de entoura- beeldhouwer Miep Maarse, een
ge die Eric haar meegeeft: een uil paar van haar bronsjes laten scanof een lepelaar als een trouw – of nen en printen via Peter Cocu. Er
juist gevaarlijk – huisdier. Zij krijgt is goed te zien hoe dat werkt. De
een hertengewei. Of zij wordt een expositie is nog te zien tot en met
ballerina – symbool van vrijheid – 10 maart, elke donderdag tot
met een kooi als hoepelrok waar- en met zondag tussen 14.00 en
binnen de onvrijheid gevangen 17.00 uur in het Oude Raadhuis in
zit“, aldus Pierre Tuning tijdens de de Dorpsstraat 9.

“De Rembrandt van het zorgcentrum”

Bewoonster Corrie Fase
exposeert in ‘Aelsmeer’
Aalsmeer - Iedere vrijdag gaat
Engelien van der Weijden naar
het Zorgcentrum Aelsmeer waar
zij de 97-jarige bewoonster mevrouw Corrie Fase begeleidt bij
het tekenen en schilderen. Dit
doet zij nu zo’n twee en een half
jaar. Daar kwam zoveel verrassend werk uit voort waardoor de
gedachte ontstond: ‘Waarom maken wij hier geen tentoonstelling van?’ En die is er nu sinds een
week en deze is een paar maanden lang te zien in de verbindingshal van het Zorgcentrum
aan het Molenpad in het Centrum.

VOGELS IN DE NATUUR

Plezier en vrijheid
Wat deze tentoonstelling vooral
laat zien is het ongelooflijke plezier in het tekenen en schilderen en tevens de vrijheid waarmee dat gebeurt. Het is de werkwijze en verdienste van Engelien
dat mevrouw Fase haar eigen gedachten zo expressief op papier
weet uit te drukken. “Zeker in het
begin werd mij regelmatig gevraagd: Is het goed zo? Dan antwoordde ik: Wat vindt u zelf? En
dan kwam er als antwoord: Ja, ik
vind het mooi. Voor mij is dit het
enige belangrijke. Ik vind het geweldig om te zien hoe vrij mevrouw Fase herinneringen of gebeurtenissen weet te verbeelden.
Met de spontaniteit van een kind
- die wij later door veel opgelegde regeltjes weer allemaal kwijt
raken - en dan komt er een moment dat je dit weer kunt loslaten. Dát vind je in dit werk terug.”
Koffie drinken
De onderwerp keuze wordt vaak
bepaald tijdens het drinken van
een kopje koffie voor het tekenen of schilderen begint. “Ik ben
hier vanaf tien uur. Dan pak ik mijn
kratje met teken-en schilderspullen, neem de koffie mee naar boven en dan bedenken we - aan de
hand van een gebeurtenis - wat

Repetities voor jubileumconcert gestart

Soundsation is op zoek
naar bassen
Aalsmeer - Popkoor Soundsation
is gestart met de repetities voor
het jubileumconcert in 2020, dan
bestaat het Aalsmeerse koor 10
jaar. Een prima moment dus om
in te stappen, met name bassen
zijn welkom! Je mag twee repetities vrijblijvend meedoen en dan
beslissen of je lid wilt worden.
Weet je niet bij welke stempartij
jouw stem past? Geen probleem,
Irma Zethof, de dirigente, kan dat
prima bepalen.
Het is overigens niet zo dat
Soundsation tot 2020 geen optredens meer verzorgt. Op 11 mei
zingt het koor tijdens het Korenfestival Alphen aan den Rijn. Samen met andere koren worden
diverse optredens gegeven op
het Rijnplein en andere plekken

in het centrum van Alphen tussen 11.00 en 17.00 uur.
Maar Soundsation heeft meer te
bieden dan repeteren en optreden. Gezelligheid is belangrijk
binnen het koor. Zo is op 2 februari een ‘bonte avond’ gehouden
waaraan bijna alle leden een bijdrage geleverd hebben. Een act,
een karaoke, verkleed of niet, het
was een knotsgekke en feestelijke avond.
Wil je eens kijken en luisteren of
Soundsation bij jou past? Kom
dan op een dinsdagavond naar
The Beach aan de Oosteinderweg
247a. De repetities zijn van 20.00
tot 22.00 uur. Niet op dinsdag 19
februari, dan wordt een weekje
overgeslagen in verband met de
voorjaarsvakantie.

Aalsmeer - Lekker aan de pimpel gaan heeft als enige overeenkomst met de Pimpelmees de
kleur blauw. Als je aan de pimpel
gaat, kun je je helemaal blauw
drinken. Dat is dan ook het kenmerk van de Pimpelmees, de
mooie en zachte kleur blauw.
Blauw op de kop, het petje, de
vleugeluiteinden en de staart. De
rug is zacht olijfgroen terwijl geheel de borst en buik geel is. Als
er iets op vogelsites of op facebook gepubliceerd wordt over
dit mooie vogeltje, kun je er op
rekenen dat er opmerkingen als
schattig en ‘poepie’ langskomen.
Dit geeft dan ook eigenlijk direct
de schone verschijning van dit 10
tot 12 centimeter kleine vogeltje
weer.

ze holtes in bomen in vooral gemengd en loofbos, waar ze wel
5 tot 10 eieren in leggen. Door
het aanbod van voedsel, de aanwezigheid van parken en bomen
zijn ze ook vaak in de stedelijke
bebouwing te vinden. Hier wordt
dan ook gebruik gemaakt van de
Algemeen bekend zijn ze als be- bekende mezennestkastjes.
zoeker van vogelvoederhuisjes, Wilt u ook mezen in uw nestkastmaar veel mooier is het om hen jes? Geef ze dan keuze uit diverin de bomen bezig te zien. Acro- se kastjes. Kijk hierbij ook naar de
baten, druk heen en weer, zelfs grootte van het invlieg gat. Groondersteboven hangend, bezig ter dan circa 27 millimeter wordt
om hun kostje bijeen te scharre- genegeerd, dit vanwege natuurlen in de takken. Net als alle me- lijke vijanden en concurrentie
zen leven de Pimpels van insec- van grotere mezen, zoals de koolten, spinnetjes en larfjes van aller- mees. Natuurlijke vijand van de
lei kleine diertjes, maar ook bes- mees is de huiskat, maar ook de
sen, zaden en jonge knoppen.
kraai, gaai en ekster. Zij zijn dol op
Pimpelmezen zijn standvogels en net-uitvliegende jongen.
er is eigenlijk alleen sprake van Tenslotte, wees voorzichtig met
een trek bij jonge vogels. Dit is mezenbollen en pinda’s in netvooral afhankelijk van het seizoen jes. Ze kunnen hierin vast blijwaarin ze opgroeien, de eerste of ven hangen met de pootjes en
tweede broed. Als het te laat is sterven dan snel een ongewisse
gaan ze vaak op zoek naar bete- dood. Het is beter om de vetbolre voedselvoorzieningen.
len, etc. los aan te bieden. Verder
De vogeltjes komen in heel Euro- veel kijkplezier gewenst met depa voor, met uitzondering van de ze mooie en bijzonder tuinvogel.
Scandinavische landen en Russpelers goed moesten luisteren land. Als nestplaats gebruiken Henk Vogelaar
naar de andere partijen. Want als
de melodie door een andere partij gespeeld wordt, moet je zelf
dus zachter spelen. En natuurlijk
moet er ook nog exact gespeeld
worden op de slag van de dirigente. Kortom, het was weer een
intensieve, leerzame én gezellige
muzikale dag. Het orkest heeft tijdens de slotrepetitie aan bezoekers het eindresultaat laten ho- Aalsmeer - Voor de zevende keer
ren. Veel deelnemers vertelden op rij organiseert de Lionsclub
na afloop: “Vandaag heb ik veel Aalsmeer een opmerkelijk muzigeleerd” en gingen voldaan naar kaal gebeuren: Salon de Musique.
Op zondag 10 maart treedt het
huis.
‘Duo Mong’ op, bestaande uit Yulia Gubaidullina op viool en Aliya
Voorjaarsconcert
Zondag 17 maartzijn de Concer- Iskhakova op piano. Beide musitina’s weer te gast in het Noord- ci komen uit Tatarstan (Rusland)
damcentrum. Het recreantenor- en hebben zich onder andere als
kest verzorgt dan samen met het doel gesteld de prachtige muziek
Meentkoor een voorjaarsconcert. van de Tartar componisten uit het
Informatie over de Concertina’s is verleden en het nu ten gehore te
te vinden op www.concertinas.nl. brengen.
van een goede bekende van de
Lionsclub thuis in Kudelstaart. Er
Russische als westerse muziek
Voor de pauze staan werken is plaats voor ongeveer 45 persovan Tartaarse componisten op nen. Het belooft weer een heerlijhet programma, waaronder Du- ke muziekmiddag te worden - in
et from ballet ‘Shurale’, Song wit- een intieme en bijzondere sfeer
hout words en een Sonate voor - die muziekliefhebbers niet zulviool en piano. Na de pauze wer- len willen missen. Het programken van Johannes Brahms, Fran- ma ziet er als volgt uit: 15.30 uur
cis Poulenc en Igor Frolov. Het ontvangst, 16.00 uur start mumooie van de Salon de Musique zikaal programma en eindtijd
is dat het publiek heel dicht bij rond 18.00 uur. De kosten zijn
de musici zit en dus hun muzika- 27,50 euro per persoon inclusief
le kracht heel direct kan ervaren. koffie, thee, hapjes en drankjes.
Natuurlijk vertellen Yulia en Aliya Toegangskaarten zijn te verkrijover de muziek die zij spelen en gen via Arie Kempkes: bij voorwat hun eigen drijfveren zijn. De keur graag even een mailtje aan
naam ‘Mong’ heeft een speciale a.kempkes@inter.nl.net met opderij van te maken werd het ver- betekenis in het Tartaars en die gave van aantal kaarten. Eventudriet milder. En wat was zij trots zullen zij tijdens het concert on- eel ook via 06-47452143. Let op:
op de orchidee voor het raam, ook getwijfeld onthullen.
Het aantal toegangskaarten is
die werd getekend. Vooral de labeperkt, dus aarzel niet om snel
tere werken zijn intens van kleur. Concerten voor senioren
contact op te nemen als u verzeDe tentoonstelling eindigt met Met de opbrengst van deze ze- kerd wilt zijn van een plaats.
een dieprood vlak waarmee me- vende Salon de Musique organivrouw Fase haar geluk verbeeld. seert de Lionsclub Aalsmeer saAan het eind van de rondwande- men met de ‘Stichting de VroVoor méér lokaal
ling is er een leuke complimen- lijke Noot’ huiskamerconcerten
teuze ontmoeting. “Ach wat heeft voor ouderen in verzorgingstenieuws
uit de regio!
u een mooi werk gemaakt, de he- huizen in Aalsmeer. Mede door
le gang ziet er prachtig uit. U bent de kleinschaligheid en het direcvoor ons de Rembrandt van het te contact met de muzikanten
Zorgcentrum.” De door Engelien worden deze concert heel erg
van der Weijden samengestelde gewaardeerd door de bewoners.
tentoonstelling is dagelijks vrij te De Salon de Musique zal wederbezichtigen én een aanrader!
om plaatsvinden op een bijzonJanna van Zon
dere locatie, namelijk in de salon

Leerzame en gezellige muzikale dag

Veel geleerd bij play-in
van Concertina’s
Bovenkerk - Op zaterdag 9 februari is de jaarlijkse play-in van
Concertina’s Accordeonorkesten
dit jaar weer in het Noorddamcentrum gehouden. Accordeonisten uit het hele land en een
slagwerker hadden de weg naar
Bovenkerk gevonden. Onder leiding van dirigente Elly Meekel is
de hele dag gewerkt aan een zeer
divers repertoire van zes muziekstukken. Het gaat bij een dergelijke muziekactiviteit zeker niet alleen om gezellig met elkaar een
dagje muziek maken. Er zijn diverse technische aspecten aan
bod gekomen, zoals het spelen
van diverse ritmes, staccato (hele korte noten) spelen en balgbeheersing. Ook het belang van
luisteren naar elkaar is veelvuldig aan bod gekomen. In veel van
de ingestudeerde stukken zat de
melodie afwisselend in de diverse partijen. Dat betekent dat de

er deze ochtend wordt gemaakt.
Dan wordt er hard gewerkt. Voor
je het weet is het al weer 12.00
uur.”
Parkiet en orchidee
Engelien neemt mevrouw Fase door een val even gebonden aan
de rolstoel - mee naar de lange
gang waar haar werk hangt. “Ach
ja, dat heb ik gemaak. Mooi.” Bij
het zien van de kunstwerken komen de herinneringen weer boven: Van het vogeltje in zijn kooitje waarmee zij een band had. Iedere dag werd de parkiet begroet.
Op een dag lag hij met zijn potjes omhoog. Er was verdriet, maar
door er een tekening en een schil-

Lionsclub Aalsmeer voor ouderen

7e Salon de Musique met
‘Duo Mong’ uit Tatarstan

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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door Sparnaaij Juweliers, EyeCare Ed Kriek Optiek en Institut
Esthetique. Nieuw dit jaar is dat
de gelukkigen van een overnachting in Wapen van Aalsmeer/Hotel
Aalsmeer kunnen genieten. En als
klap op de vuurpijl wordt het verrassingsweekend aangevuld met
een helikoptervlucht, hopelijk boven Aalsmeer, maar dat ligt aan de
weersomstandigheden.” Autobedrijf J.C. Baarse zal voor al het vervoer zorgen, Albert Heijn Praamplein doet een duit in het zakje en
Foto de Boer maakt prachtige foto’s. Natuurlijk ontbreekt de champagne niet bij de start van dit feestelijke en zeer luxueuze weekend.
Wie wil dit nu niet winnen?

Van 14 februari tot 15 maart

Wegens succes opnieuw
Luxury Day in Centrum
Aalsmeer - Vorig jaar was het
een groot succes; Luxury Day
Aalsmeer Centrum. Het idee
kwam uit de koker van het tweetal
van Gentlemen’s Place, maar veel
ondernemers in het centrum omarmden dat met enthousiasme.
Vandaar opnieuw een luxe dag
die je als consument kunt winnen. En iedereen vanaf achttien
jaar kan meedingen naar deze uitspatting van luxe. Wat dat precies
behelst vertelt Sabine Joore. Zij

is aangesteld als coördinator van
de ludieke actie. “Iedere betalende klant kan bij de deelnemende winkeliers een bon invullen en
voor sluitingsdatum inleveren en
maakt daarmee kans op een geheel verzorgde avond en dag. De
bedoeling is dat dit voor een man
en een vrouw geldt. Gentlemen’s
Place kleedt namelijk de man aan,
Siphra’s Studio de vrouw. De winnaars worden echt in de watten
gelegd; Bij Van der Schilden Lin-

gerie krijgen ze mooi ondergoed
(lingerie), de make-up wordt verzorgd door Drogisterij Parfumerie van der Zwaard, de meiden
van Trendy Hair nemen de kapsels voor hun rekening. Bij Banketbakkerij Tearoom Chocolaterie Müller staat een lunch klaar en
bij Bar-Restaurant De Praam een
compleet diner. Natuurlijk kunnen we niet alle verrassingen verklappen, maar wel dat er cadeaubonnen worden overhandigd

Studenten presenteren ideeën voor groen winkelgebied

Project Groen in Centrum

Nóg spectaculairder
Op Valentijnsdag is de aftrap van
de Luxury Day Aalsmeer Centrum
en op 15 maart wordt de winnaar,
met introducee, bekend gemaakt.
Je kunt bij iedere aankoop meedoen. Vul dus elke keer het formulier zorgvuldig in. Inleveren
kan bij de desbetreffende winkeliers. “Het is dit jaar nóg spectaculairder dan vorig jaar.” Aldus Sabine, die tevens Meer Aalsmeer Winkeldorp flink op de sociale-mediakaart aan het zetten is. Er is een
Facebookpagina van de Luxury
Day Aalsmeer Centrum alsmede
een website dit jaar. “Ja, we pakken het professioneel aan.” Iedere deelnemende winkelier heeft
er weer zin in. Christiaan Sijnen:
“We hebben in Aalsmeer gewoon álles in huis en dat willen
we graag uitstralen en laten zien
aan onze klanten. We hebben vorig jaar zulke leuke reacties mogen ontvangen en de winnares,
met haar man, was zó dankbaar.
Daar doen we het voor.” Kijk voor
meer informatie op de website
www.luxurydayaalsmeer.nl
Door Miranda Gommans
Aalsmeer - In de herfst van afgelopen jaar hebben een zevental studenten uit het examenjaar
van de opleiding Stedelijk Groen
en Natuurbeheer van het Wellant
College een bijzondere opdracht
uitgevoerd in Aalsmeer Centrum.
Een spannende opdracht voor de
studenten, want dit keer geen
tuin met korte lijntjes (hovenierklant) maar een opdracht waarbij zij ideeën moesten aandragen
aan om het dorpscentrum van
Aalsmeer meer groen en kleur te
geven. Hiervoor moesten ze anders gaan denken en rekening
houden met een ingewikkelde
randvoorwaarden. In de afgelopen maanden hebben de leerlingen allerlei mogelijkheden onderzocht en vonden er heel wat
excursies en overleggen plaats.
Presentatie
De samenwerking met de verschillende partners verliep soepel en afgelopen januari is de opdracht afgesloten met een presentatie aan een delegatie van ondernemersfonds Meer Aalsmeer
en de gemeente Aalsmeer. Er
zijn interessante ideeën gepresenteerd zoals klimplantmasten,
gevelbegroeiing en plantenbakken van duurzaam materiaal. De
presentatie gaf een mooi beeld
wat groen met een straat doet.
In de komende tijd gaan het ondernemersfonds en de gemeente kijken of er ideeën zijn die uitgewerkt en misschien wel uitgevoerd kunnen worden.

Kris Korzelius: “Zaai is een
melange van smaken”
Aalsmeer - Kris Korzelius heeft
twee hoogbegaafde zonen van
zeven en twaalf jaar - toen dit via
verschillende tests duidelijk werd,
werd de wereld aan de ene kant
een stuk duidelijker maar vroeg
ook om aanpassingen. “Na de
test komt er een wereld op je af
die nieuw voor je is.” Het zette Kris
Korzelius - Strategisch Marketeer
- nog meer aan het denken dan zij
gewoonlijk al deed. Psychologie
had van kinds af aan altijd haar
aandacht getrokken, maar door
een schooladvies koos zij voor de
marketing richting. Daarbij kwam

een combinatie van intellect en
intuïtie haar goed van pas. “Dat
heb je nodig om een sterke marketeer te zijn”, aldus Kris, die in
2016 het roer omgooide.
Nieuwe dynamiek
“Zo eind 2015 was je als ouder
met hoogbegaafde kinderen behoorlijk op jezelf aangewezen. Er
ontstaat een nieuwe dynamiek,
maar eerst trilt alles wel op zijn
grondvesten. Veel moest je zelf
uitzoeken. In eerste instantie zijn
je vragen kindgericht en pas later besef je dat je er ook als ou-

der iets mee moet.” Kris heeft met
haar onderneming Moxie & Sam
(Moxie betekent durf en Sam is
haar vroegere bijnaam) gekozen
voor het traject om ouders te begeleiden. “Door het internet is
de wereld schaalbaar, maar ouders moeten wel geholpen worden om de gevonden info te vertalen naar hun eigen context. Ik
ben een belangrijke schakel met
hen daarin te begeleiden. Omdat
hoogbegaafde kinderen meer
aandacht vragen van de wendbaarheid van de ouders, werken
wij gezamenlijk aan de ontwikkeling van het ouderschap.
De volgende vijf verschillende pijlers zijn tot ondersteuning.
Creativiteit, flexibiliteit, communicatief en doorzetten (structuur

geven en grenzen stellen). Dit
traject samen met jouw partner
doen, samen met jouw kind. én
samen met de omgeving (denk
aan school). Zorgen voor een
goede werk-privé balans.”

Activiteiten overzicht
Optreden in Zorgcentrum
Aelsmeer
Zaterdag 16 februari is er een
optreden door Jody Pijper
met muzikale begeleiding
van Aristakes. Een gezellige,
muzikale middag met
Nederlandstalige en Engelstalige liedjes. En een hapje en
een frisdrankje in de pauze.
Aanvang 15.00 uur in de grote
zaal. U bent van harte welkom.

Vrijdag 22 februari kunt u
genieten van o.a. een
Mexicaanse groentesoep,
varkenshaas met peperroomsaus, groenten gratins, spicy
aardappelen, gemengde
salade en sorbet met
slagroom naar keus voor maar
€ 12,50. U bent vanaf 17.00
uur van harte welkom.
U kunt van te voren reserveren
Multi media in ‘‘Voor Elkaer’’ bij een van onze gastvrouwenheer Tel. 0297 82 09 79.
Woensdag 20 februari van
09.30-11.30 uur. Heeft u hulp
Musica in Voor Elkaer
nodig bij het gebruik van
Iedere vrijdag middag van
uw mobiele telefoon, tablet,
e-reader of laptop dan kunt u 14.30-16.00 uur is er Musica.
binnen lopen bij Multimedia. Muziek is een feest der
herkenning. We komen terug
Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’
op verschillende bekende
Woensdag 20 februari een
artiesten, muziek, beeldheerlijk 3 gangendiner met
fragmenten en spellen. Ook
o.a. een heldere ossenstaartwisselen we het programma
soep + scheutje madeira,
af met interactieve middagen
procureurlapje met duxelles,
als zang, zelf muziek maken of
champignonroomsaus,
een film/muziek op het grote
broccoli uit de oven met
kaassaus, rösti aardappelen,
scherm in het restaurant.
frisse komkommersalade
U bent van harte welkom om
en bitterkoekjes vla met
deel te nemen. Zien wij u
slagroom naar keus voor maar binnenkort bij Musica?
€ 11,50. U bent van harte
welkom vanaf 17.00 uur.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Woensdag en vrijdag topdagen

Record aantal aan KiKa
moorkoppen verkocht!
Aalsmeer - De eindopbrengst
van de Müller’s Multi Moorkoop
actie is afgelopen zondag 9 februari bekend gemaakt. Zes dagen zijn moorkoppen verkocht
aan particulieren en bedrijven
voor het goede doel. Van iedere
verkochte moorkop wordt 50 eurocent gedoneerd aan de stichting KiKa (Kinderen Kankervrij).

worden getrakteerd op een heerlijke moorkop bij de koffie of thee
en dit lekkers wordt gedoneerd
door bedrijven.

“Meer dan ooit”
De zevende editie heeft een geweldige opbrengst opgeleverd.
“Meer dan ooit”, laat initiatiefnemer Sven Müller weten. Maandag
4 februari gingen 2563 moorkopTrakteren is doneren
pen de deur uit, dinsdag is hard
Naast de verkoop gaat het tijdens gewerkt om de 2414 bestelde
deze actie ook om de zorg in het moorkoppen te maken, woenszonnetje te zetten. Medewerkers dag was met 3213 verkochte
van diverse ziekenhuizen in de re- moorkoppen de beste dag, dongio en de zorgcentra in Aalsmeer derdag werden 1015 moorkoppen in de bezorgauto’s geladen, vrijdag lag de werkdruk met
3194 moorkoppen ook behoorlijk hoog en de laatste dag, zaterdag 9 februari, hebben 1197 kopers genoten van een heerlijke
moorkop.

Eigen kracht
“Een ouder heeft alles in zich om
een kind adequaat te begeleiden.
Ik leer hen te dansen met hun
kind, soms een stap naar hem/
haar toe en soms een stapje terug.” En dan zegt zij lachend: “Ik
had nooit die groei kunnen ma- kopje thee mag drinken en zoken als ik niet de jongens had ge- veel verschillende smaken proef.
had.”
Elke smaak heeft zijn eigen karakter en uit die melange haal ik wat
Verrijking
het beste bij mij past. Dan is het
Wat Zaai betekent voor Kris? Er letterlijk slurpen dat voelt als een
wordt even nagedacht. “Voor ware verrijking.’”
mij is het net alsof ik uit iemands Janna van Zon

Prachtige opbrengst voor KiKa
In totaal zijn 13.596 MMMoorkopen gemaakt en bezorgd door
banketbakkerij Ab Müller met
overigens hulp van een groot
aantal vrijwilligers en dankzij diverse sponsors. Een nieuw record, want in 2018 waren dit nog
13.072 moorkoppen. Een geweldig eindresultaat met een prachtige opbrengst (bijna 6.800 euro)
voor KiKa. Noteer alvast 3 tot en
met 8 februari 2020 in de agenda, want dan gaat de achtste editie van Müller’s Multi Moorkop
plaatsvinden!
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Opmars van Amerikaanse
rivierkreeft zorgwekkend
Aalsmeer - De Amerikaanse rivierkreeft of rode rivierkreeft
(Procambarus clarkii), een exoot
in Noord-Hollandse sloten en
kleine wateren, wordt steeds
meer waargenomen. Dit heeft
verstrekkende gevolgen voor de
lange termijn voor boeren en natuur.
Sinds 1985 komt de Amerikaanse rivierkreeft voor in de Nederlandse wateren. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan zachte waterkanten en
aan moerasachtige beplantingen. De soort leeft van waterplanten in sloten, waardoor andere diersoorten en planten in
het gedrang komen. Ook graven
de kreeften, net als muskusratten,
gangen in oevers die daardoor instabiel worden. De rivierkreeft is
wijdverspreid in Nederland vestigt zich in rivieren, grotere kanalen en meren (Bron: Soes & Koese,
2010; Verbrugge et al., 2015).
Omdat de Amerikaanse rivierkreeft een exoot is, heeft die nauwelijks natuurlijke vijanden. Inheemse diersoorten als reiger,
paling, snoek, snoekbaars, baars
en meerval zijn wel de natuurlijke vijanden van het dier. Hierdoor
zal de Amerikaanse rivierkreeft
onderdeel worden van de voedselkringloop. Door de relatief weinig natuurlijke vijanden heeft deze kreeft de kans zich eenvoudig
en snel voort te planten. Een wetenschappelijk onderzoek van ir.
D.M. Soes & drs. B. Koese, Invasive
Alien Species Team 2018 wees uit
dat 152 kreeften aanzienlijke ecologische en economische schade kunnen aanrichten en dat verder onderzoek in Nederland sterk
wordt aanbevolen.
In de praktijk blijkt er in Nederland geen sprake te zijn van een
afdoende vorm van bestrijding.
In overleg met eigenaar Staatsbosbeheer en de Noord-Hollandse bond voor beroepsvissers mag
sinds kort door een beroepsvisser gejaagd worden op de rivierkreeft. Momenteel zijn er geen effectieve beheermaatregelen om
de soort te beperken. Het is dan
mogelijk dat de aantallen hierdoor beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft zal echter
waarschijnlijk niet verdwijnen uit
de Nederlandse natuur.
De Amerikaanse rivierkreeft is
door de Europese Unie aangewezen op de Unielijst invasieve exo-

ten, waardoor het een te bestrijden soort is. De wijze waarop verschillende partijen in Nederland,
met name overheden en terreineigenaren, samenwerken aan de
bestrijding van invasieve exoten
staat beschreven in het gezamenlijk opgestelde ‘Masterplan uitroeiing en beheersing Unielijstsoorten’. In dit plan is afgesproken dat het Rijk verantwoordelijk
blijft voor het nemen van beheermaatregelen voor soorten die
onder de Visserijwet vallen, zoals de uitheemse (waaronder de
Amerikaanse) rivierkreeften en
de Chinese wolhandkrab. Daarmee is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verantwoordelijk voor de beoordeling van ontheffingsaanvragen, bijvoorbeeld voor bevissing
door beroepsvissers. De provincie
heeft geen rol in het beheer van
de Amerikaanse rivierkreeft. Wel
is, wanneer sprake is van bevissing in een Natura 2000-gebied,
een vergunning nodig op grond
van de Wet natuurbescherming,
waarvoor Gedeputeerde Staten
doorgaans bevoegd gezag zijn.
Inheemse rivierkreeft
Naast de exoot Amerikaanse rivierkreeft, kent Nederland ook
de inheemse rivierkreeft (Astacus astacus). In tegenstelling tot
de Amerikaanse soort is deze inheemse kreeft wel een beschermde diersoort volgens de Wet Natuurbescherming. Deze inheemse rivierkreeft mag dus niet worden gevangen, gedood of worden verstoord. Overigens is de
kans dat deze kreeft wordt gevangen heel klein, aangezien hij
eigenlijk alleen nog in de omgeving van Arnhem in één vijver
wordt aangetroffen.
Bart Jonker
(Bronnen: Provincie Noord-Holland
en Sportvisserij Nederland)

Tobben over geld, werk of kinderen

Cursus Minder Piekeren

Amstelland - Ziet u altijd beren
op de weg? Bent u kampioen piekeren? Of voelt u zich vaak gespannen? Maakt u zich zorgen en
ligt u daar ’s nachts wakker van? U
bent niet de enige! Iedereen piekert wel eens. Maar liefst één op
de vier Nederlanders is hier dagelijks meer dan een uur mee bezig.
Veel mensen blijven tobben over
bijvoorbeeld geld, kinderen, werk
of gezondheid zonder een stap
verder te komen. Herkent u zich
hier in en wilt u minder piekeren? Dan is de groepscursus Minder Piekeren iets voor u! Veel problemen zoals niet lekker in je vel
zitten, somberheid, stress, hebben te maken met verkeerde ma-

nieren van denken. In deze cursus van Prezens leert u om anders
te denken. Want anders denken
helpt om je beter te voelen. De
cursus Minder Piekeren start op
donderdag 28 februari en is van
9.30 tot 11.30 uur bij De Amstelmere aan de Laan van de Helende Meesters 433 in Amstelveen.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Deelname is kosteloos.
De cursus is bedoeld voor mensen in Amstelland. Informatie
en aanmelding: Prezens via 0887885015 of per email: preventie@
prezens.nl. Of ga naar www.prezens.nl en vul de online vragenlijst PrezensQuest in voor advies
en ondersteuning.

Expositie bij Jaws met
mini-workshops
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 23 en zondag 24 februari is er in atelier Jaws (Joost art
work shops) aan de Kruisweg 2
in Aalsmeerderbrug een expositie van het werk van cursisten van
de workshops en van twee upcoming artists in de hedendaagse kunst. Raak geïnspireerd door
de werken ‘Blue Manhattan’ van
Pauline van Buringen en ‘Palermo’
van Esther Burger. Een kijkje nemen kan beide dagen van 10.00

tot 20.00 uur. Tevens is er de mogelijkheid om mee te doen aan
een mini-workshop rond het thema Amerika, van 11.00 tot 12.00
uur of van 16.00 tot 17.00 uur.
Bezoekers wordt gevraagd bij
voorkeur op de fiets te komen.
Wie toch de auto neemt, parkeren kan bij de Aviation Megastor. Steek dan over en ga dan af
op de geur van koffie, want deze
staat, net als gebak, klaar voor alle gasten.

rofiteer van e tra voordeel

Bedrijfswagendagen bij
Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Tot en met 8 maart
vinden de Renault Bedrijfswagendagen plaats bij Renault Nieuwendijk. Tijdens de actieperiode kunnen klanten bij aanschaf
van een Renault Kangoo, Trafic of
Master profiteren van een voordeel tot wel 6.000 euro, inclusief
een laadruimtepakket ter waarde
van 1.000 euro.

Scouting en Rollator wandelclub

Flex Financial Lease
Renault ontzorgt de ondernemer
met het Flex Financial Lease-aanbod. Bij aanschaf van een nieuwe
Renault bedrijfswagen in combinatie met een onderhoudscontract en verlengde garantie, is de
auto met Flex Financial Lease te
Bij de Scouting aan de Oude financieren tegen een aantrekkeSpoordijk is het nieuwe speel- lijk rentetarief van slechts 0,9%.
toestel inmiddels geplaatst en in
gebruik genomen. Ook de start
van de Rollator wandelclub komt
dichterbij. Verwacht wordt dat er
vanaf 1 mei iedere week gewandeld, gekletst, gelachen en natuurlijk ook koffie gedronken kan
worden. Meer informatie over de
Rollator wandelclub volgt binnenkort ‘De Schoonheid van
Aalsmeer’ wenst de kinderen van Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 8
de scouting en de rollatorwande- februari werden Dirk Box en Ria
Bouwman in het zonnetje gezet.
laars heel veel plezier!
Zij ontvingen van VVD-StatenFoto: www.kicksfotos.nl
fractielid Petra Kirch en de fractie van VVD Aalsmeer Kudelstaart
een prachtige taart. Dirk en Ria
ontvingen deze traktatie als dank
voor hun inzet voor de stichting
Dag van je Leven. Jaarlijks reikt
de fractie van de VVD rondom Valentijnsdag een taart uit aan echte doeners. Mensen die zich inzetten voor de lokale gemeenschap. Veelal mensen die naast
hun drukke dagelijkse werkzaamheden ook vrijwilligerswerk verrichten.
Dit jaar viel de eer te beurt aan
een ‘echtpaar’ ondernemers. De
taart werd dan ook uitgereikt in
hun winkel, Total Copy Service in
het Centrum. Uitgebreid werd er
stilgestaan bij de Stichting Dag
van je Leven. Dirk vertelde dat
Foto: Arjen Vos
zij ooit zijn gestart met een klein
nen. Om 20.30 uur twee kunste- evenement met als doel mensen
naars die momenteel exposeren met een lichamelijke en/of een
in de Oude Veiling: Irene Kramer verstandelijke beperking in de reen Sander Bosman. Verder Heleen gio Aalsmeer de dag van hun levan Haaften van het Oude Raadhuis met Birgit Laken die erg leuke sieraden ontwerpt, maar ook
over de 3d printer expositie. Presentatie door Jenny Piet en Wilbert Streng, techniek door Dennis Wijnhout.

Twee keer 1.250 euro van
‘Schoonheid van Aalsmeer’
Aalsmeer - Dinsdag 5 februari waren leden van Scouting Wiol
Willem Barendsz en de initiatiefnemers van de Rollator wandelclub Aalsmeer uitgenodigd door
de initiatiefnemers van de kalender de ‘Schoonheid van Aalsmeer’
om in de Zotte Wilg een cheque in
ontvangst te komen nemen. Ruim
500 kalenders zijn er op de inmiddels bekende verkoopadressen
verkocht en dat heeft een mooi
bedrag bij elkaar gebracht! ‘De
Schoonheid van Aalsmeer’ kon
aan beide doelen een bedrag van
1.250 euro geven.

Muziek op Blikopener Radio
Aankomende maandag 18 februari worden een uur lang heerlijke
muziekjes gedraaid in Blikopener
Radio. De uitzending van maandag 11 februari is het terugluisteren waard. Gesproken is met Larissa Loman, illustrator en blogsDownTown Radio
ter die reizen maakte door TaiZaterdag 16 februari om 14.00 wan en China. Ook is de nieuwe
uur zijn Dennis, Ilse en Rinus er columniste Samira Salman te beweer met DownTown Radio. Dit luisteren.
keer ook aandacht voor serieuze
zaken, zoals de afstand die deze Dierentolk in ‘Door de Mangel’
doelgroep heeft tot de arbeids- De nieuwe dierenarts in Kumarkt. Mede daarom is Down- delstaart, Stephanie Schuerman
Town Ophelia opgericht en de JIJ was afgelopen maandag de 242e
& IK Cadeauwinkel in de Ophelia- gast in ‘Door de Mangel’. Zij is eind
laan gestart. De winkel draait nu vorig jaar een praktijk begonnen
zo’n drie maanden en is niet meer naast de kerk in de voormalige
weg te denken in de winkelstraat. paardenstal aan de KudelstaartOver dit mooie project komt initi- seweg. Natuurlijk heeft ook Stepatiefneemster Kim Maarse vertel- hanie een nieuwe schakel aan de
len. Kim neemt de 18-jarige me- inmiddels lange ketting toegedewerker Bart van Rooijen mee voegd. Komende maandag 18 feen hij mag zijn favoriete muzikale bruari neemt Tamara Groeneveld
top 3 komen presenteren. Uiter- plaats achter de microfoon. Taaard is er ook weer aandacht voor mara is dierentolk, magnetiseur
de laatste ontwikkelingen rond en bezit een speciale gave. Mocht
DownTown Ophelia dat op 22 ju- je als luisteraar een vraag hebni plaatsvindt in de Ophelialaan. ben, mail deze dan naar: info@radioaalsmeer.nl of bel tijdens de
Valentijn in That’s Life
uitzending naar de studio: 0297Op Valentijnsdag 14 februari een 384949. Radio Aalsmeer is te be‘That’s Life’ waar de liefde van af- luisteren via 105.9 FM in de ether,
spat, met het laatste half uur on- 99.0 FM op de kabel, digitaal rader andere liefdesliedjes van Sas- diokanaal 868 (Caiway) en via
kia Veenswijk met begeleiding op www.radioaalsmeer.nl. Daarnaast
gitaar door Yorgos Valiris. Maar is Radio Aalsmeer te vinden op teeerst om 20.00 uur Hellen van levisie met Tekst TV: kanaal 12 van
Rooijen. Zij geeft een workshop Caiway, of kanaal 1389 van KPN/
waarin je jezelf beter leert ken- XS4ALL/Telfort.

Meer dan 500 uitvoeringen
“De Renault Bedrijfswagendagen
zijn de ideale gelegenheid voor
ondernemers om nieuwe bedrijfswagens uit te zoeken. Er zijn maar
liefst vijfhonderd uitvoeringen
met de kenmerkende Renault-eigenschappen comfort, veiligheid
en praktische bruikbaarheid”, aldus Nieuwendijk. Ook zo nieuwsgierig naar de bedrijfswagens van
Renault én wilt u profiteren van
hoge kortingen? Bezoek dan deze week één van de vestigingen
of kijk voor meer informatie op
www.renault-nieuwendijk.nl

“Wat een leuke en lekkere verrassing”

Valentijnstaart VVD voor
‘Dag van je Leven’

Carnaval en circus bij
Let’s Go op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 15 februari
een extra lange uitzending van
‘Let’s Go’. Jonas en Laurens zijn
maar liefst twee uur te horen,
speciaal voor de jongste luisteraars. Ze krijgen hoog bezoek in
de radiostudio, want een heuse
prins en prinses komen langs. Aik
Maarse en Floor Mathijsen zijn tijdens het carnaval in Kudelstaart
de jeugdprins en -prinses. Ze komen samen met Ronald Stolwijk
van carnavalsvereniging De Pretpeurders vertellen wat deze belangrijke functie inhoudt en wat
er allemaal gaat gebeuren in
‘Poelgilderdam’. Daarnaast komt
er iemand van de Binding vertellen over de circusdag in de Proosdijhal die in de voorjaarsvakantie
georganiseerd wordt. Verder mag
Jonas zelf volgende week vanuit
de Westplas Mavo samen met Jade en leerkracht Dorine naar Malawi voor een Edukansproject,
ook hierover het verhaal. En natuurlijk is er weer heel veel leuke
muziek en krijg je tips om je niet
te vervelen in de voorjaarsvakantie. Zelf een keer in de studio vertellen over iets wat je organiseert
of hebt meegemaakt? Stuur maar
een mailtje naar letsgo@radioaalsmeer.nl.

Dit kan al voor een maandbedrag vanaf 125 euro. Er is al een
Renault bedrijfswagen voor 100
euro per maand.

ven te bezorgen. Inmiddels is dit
evenement enorm groot geworden in Aalsmeer en omgeving;
honderden cliënten van Ons
Tweede Thuis kunnen daarom
jaarlijks genieten van een geweldige middag die wordt gehouden in de feesttent in Aalsmeer.
De activiteiten van de stichting
gaan ook nog veel verder dan die
mooie dag tijdens de feestweek.
Zo wordt er jaarlijks een boottour georganiseerd op de Westeinderplassen. Bovendien heeft
de Stichting dit jaar een snoezelbus geregeld, speciaal voor clienten van Ons Tweede Thuis die
niet meer in staat zijn om zelf te
reizen. Mensen die meer willen
weten van de Stichting Dag van
je Leven kunnen kijken op www.
dagvanjeleven.org.
“Wat een leuke en lekkere verrassing, dit hadden we niet verwacht”, aldus Dirk Box in een reactie. De VVD Aalsmeer Kudelstaart
bedankte met de taart niet alleen
Dirk en Ria, maar ook de overige
bestuursleden van de Stichting
Dag van je Leven voor hun inzet.

uro verdienen Dat kan

Gemeente op zoek
naar stemmentellers!
Aalsmeer - Op woensdag 20
maart vinden er verkiezingen
plaats. Om al deze stemmen
te tellen, is de gemeente op
zoek naar enthousiaste stemmentellers. De werkzaamheden van de tellers beginnen
om 20.45 uur en duren tot alle stemmen in het stembureau
zijn geteld. Ben jij op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder en
heb je zin om 50 euro te verdienen? Dat kan! Geef je op door
een mail te sturen naar stemmenteller@aalsmeer.nl
Twee keer stemmen
Er zijn behoorlijk wat stemmen te tellen overigens, want

er wordt op 20 maart twee
keer gestemd: Voor de Provinciale Staten van Noord-Holland
en voor het Waterschap. Bij de
Provinciale Staten worden de
volksvertegenwoordigers van
de provincie gekozen. Zij bepalen het beleid van de provincie
en kiezen de leden voor de Eerste Kamer. Bij het waterschap
wordt gekozen voor het waterschapsbestuur. Het waterschap zorgt voor droge voeten
en schoon water. De gemeente
heeft te maken met twee waterschappen: Het Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht (Kudelstaart) en het Hoogheemraadschap Rijnland (Aalsmeer).
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coach te trainen. En omdat voeding een belangrijke rol speelt bij
de gezondheid en conditie van de
mens, wordt ook daar binnen het
bedrijf goed opgelet. “Het is ongelooflijk wat wij hiermee al hebben bereikt. Wij kennen hier nauwelijks ziekteverzuim en de werksfeer is zo danig dat er ook geen
verloop is binnen het personeel.
Integendeel, jonge goed opgeleide mensen die onze gedachten interessant vinden willen hier graag
komen werken.”
In een gigantische dynamische
ruimte draaien de lopende banden op volle toeren, bosjes hyacinten worden handmatig neergelegd. Het personeel dat het uitvoert is afkomstig uit Polen. Om
deze mensen - ver van huis - een
gevoel van thuis te geven wordt
er gewerkt aan mensvriendelijke
huisvesting. De geslaagde shortstay-projecten van studentenhuisvesting dienen als voorbeeld.
Een schok was het voor John Celie dat een deel van de Aalsmeerse
bevolking op hun achterste benen
Aalsmeer - Ondernemers in baar zijn. Het dak is voorzien van teit. Maar die weg is er wel dege- ging staan waardoor het project
Aalsmeer zo zien te pushen dat zij 4.800 zonnepanelen. De grote be- lijk, alleen moet je de toegangsco- een behoorlijke achterstand heeft
zich veel meer gaan verdiepen in langstelling van plaatselijke on- de kennen. OA kan daarbij een pri- opgelopen. Maar door te blijven
het Maatschappelijk Verantwoord dernemers en vanuit de Haarlem- ma intermediair zijn”, aldus Post- communiceren worden er nu toch
Ondernemen en dat - want dat is mermeer om eens te horen en te ma. Wie als bezoeker een rond- goede resultaten geboekt. Saillant
het streven - het in de toekomst kijken hoe het er bij zo’n onder- je maakt door één van de gebou- detail. Veel van de Poolse werkmiook daadwerkelijk gaan toepas- neming toe gaat mag hoopge- wen van Celie Plant loopt 3258 granten wonen nu in groten gesen. De voortrekkers Cor Mille- vend genoemd worden. Onder- stappen en verbruikt 822 calorie- tale onder treurige omstandighenaar, Ger Loogman, John Celie en nemend Aalsmeer (OA) werd ver- en. Tijdens dat rondje word gewe- den in oude leegstaande kwekersPeter Janmaat van Groenland BV tegenwoordigd door Dirk Post- zen op tal van innovatieve oplos- huisjes aan de Legmeerdijk. Door
en Tom de Vries van Feadship ma- ma. Hij beklemtoonde met name singen die kostenbesparend zijn hen nu een meer humane woonken zich hier sterk voor.
dat OA goede contacten onder- en vriendelijk voor het milieu. Zo ruimte te bieden, kunnen deze
De week van de Circulaire econo- houd met de gemeente die posi- wordt al het gebruikte hard plas- huisjes worden gerenoveerd tot
mie was een mooie aanleiding om tief staat tegenover het VMO Plat- tic omgesmolten voor hergebruik. Aalsmeerse starters woningen. Zo
in januari een bezoek te brengen form. Hetgeen neerkomt op mak- Een fraai uitziende ‘design’ installa- ontstaat er een win-win situatie!
aan Groenland BV waaronder Ce- kelijker bereikbaarheid. “De lijn- tie blijkt al het restwater zo te kunlie Plant, Bouquetnet, Bloominess tjes naar de betreffende ambte- nen verwerken dat er geen drup- Geanimeerde afsluiting
en Repack behoren. Onderge- naren zijn een stuk korter gewor- pel water verloren gaat. In combi- Zoveel werd wel duidelijk deze
bracht in stoer uitziende gebou- den. Want zoveel is wel duide- natie met het in grote reservoirs middag. De wil om Maatschappewen die onderhoudsvriendelijk lijk; de weg vinden naar de subsi- opgevangen regenwater, gaan al- lijk Verantwoord te Ondernemen
en indien gewenst ook verplaats- diepot vraagt de nodige creativi- le verwerkte boeketten op precies leeft in Aalsmeer. De Meerlanden
de juiste temperatuur van drie bood aan om over twee maanden
graden en voorzien van de juiste een rondgang door dit bedrijf te
milieuvriendelijke groeivloeistof organiseren. Ook daar gebeurt op
naar onder andere tankstations en het gebied van recycling veel intesupermarkten. Zo ga je toch net ressants. John Celie sloot de mideven anders deze tegen boeketjes dag af met de volgende woorden:
aankijken.
“Mens en Milieu staat in dit bedrijf
voorop. Ik ben zeker geen geitenWelzijn van de mens
wollen sokken jongen, ik heb alEen prettig werkklimaat en het leen een hekel aan teveel betaAalsmeer - Heel Nederland kan op een laagdrempelige manier welzijn van de mens kent een ho- len en daarom ben ik gaan zoeken
zich vanaf nu aanmelden voor kennis te laten maken met vrijwil- ge prioriteit binnen Groenland naar andere wegen.” Peter Jande vijftiende editie van NLdoet. ligerswerk. Peter Douwes, direc- BV. Er zijn normale werktijden en maat - zeker net zo bevlogen als
Het Oranje Fonds organiseert teur Oranje Fonds: “Of een land tijdens die werktijden hoort ook John Celie, het is hun gezamende grootste vrijwilligersactie van fijn is om in te wonen, wordt voor goed bewegen! In een prachtige lijke denkraam - zat in Duitsland,
Nederland dit jaar op 15 en 16 een groot deel bepaald door de geoutilleerde ruimte krijgen de maar pikte nog net de geanimeermaart. Tijdens deze dagen kan mensen. Door voor elkaar klaar te werknemers de gelegenheid om de afsluiting mee.
iedereen op zijn of haar manier staan en naar elkaar om te kijken onder leiding van een personal Janna van Zon
meedoen om Nederland nog so- kunnen we er samen voor zorcialer te maken. Een leuke vrijwil- gen dat niemand er alleen voor
ligersactiviteit vinden kan op nl- staat. Veel Nederlanders doen
doet.nl. Er zijn al bijna 6.800 ac- dat al, maar soms weten mensen
tiviteiten aangemeld. Ieder jaar niet hoe en waar ze moeten bemelden duizenden sociale orga- ginnen. NLdoet is voor velen een
nisaties in heel Nederland activi- eerste kennismaking met vrijwilliteiten aan waar ze hulp bij kun- gerswerk. Niet alleen leuk voor de
nen gebruiken. Tijdens NLdoet vrijwilligers zelf, maar ook voor de
komen honderdduizenden vrij- deelnemende organisaties. Die
willigers in actie om deze organi- hebben er naderhand nog maan- Aalsmeer - Favo Cinema presen- ters. Iets groters dat alle probleteert in samenwerking met Stich- men in het huwelijk tussen de
saties te helpen bij de activiteiten denlang plezier van.”
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer kunstenaars brengt. De levendien zo iets voor een ander te doen.
een nieuwe reeks filmavonden in ge en speelse aanzet maakt gaanOmdat het aanbod heel divers is, Oranje Fonds
is er voor ieder wat wils. Mensen Het Oranje Fonds bouwt aan een de huiskamer van Aalsmeer: De deweg plaats voor een ernstiger
die van klussen houden kunnen sociale samenleving, waar men- Oude Veiling. ‘Bekende Aalsmeer- toon. Ze worden constant aanbijvoorbeeld aan de slag met het sen er voor elkaar zijn en ieder- ders’ worden uitgenodigd om gestaard en veroordeeld. De film
opknappen van een buurthuis, een mee kan doen. Daarom mo- hun favoriete films te delen breekt daarmee een lans voor
tuinierliefhebbers kunnen een biliseert, versterkt en onder- met belangstellenden. Het pu- een controversieel thema. Hoevoedseltuin lenteklaar maken en steunt het zoveel mogelijk men- bliek leert een Aalsmeerder ken- wel het niet altijd lukt om echt
mensen die graag wat aandacht sen en organisaties die zorgen nen door zijn of haar favoriete onder de huid van de personawillen geven aan anderen kun- dat niemand er alleen voor staat. film, voorafgegaan door een in- ges te kruipen overtuigen de acnen bijvoorbeeld een uitstapje De steun bestaat uit inspiratie, terview. Het spits wordt afge- teurs het gelikte tijdsbeeld. Twee
maken met ouderen of kinderen. advies, kennis en geld. Het Fonds beten door huisarts Joke Stam. hoofdrolspelers werden genomikan dit doen dankzij onder ande- Haar praktijk is gevestigd aan het neerd voor een Golden Globe en
Kennismaking
re de Postcode Loterij, de Neder- Drie Kolommenplein en zij is ge- een Oscar. Ze zagen die waardeVijftien jaar geleden begon de landse Loterij, Vrienden en be- specialiseerd in ouderenzorg. ring voor de Golden Globe ovelandelijke vrijwilligersactie als drijven. Koning Willem-Alexan- Wie nieuwsgierig is naar de per- rigens niet verzilverd. Wel werd
Make a Difference Day, en werd der en Koningin Máxima zijn het soonlijke keuze van haar en mis- een Oscar binnengehaald. Naast
later omgedoopt tot NLdoet. beschermpaar van het Oranje schien wel de relatie ervan met het bijzondere acteerwerk is het
NLdoet wordt door het Oranje Fonds. Kijk voor alle activiteiten haar werk, is van harte welkom. gelukt om een staaltje kunst neer
De Favo-film wordt vertoond op te zetten. De cinematografie is
Fonds georganiseerd om mensen op www.nldoet.nl.
zaterdag 16 februari vanaf 20.30 prachtig en draagt ook zeker bij
uur. De toegang is gratis.
aan het totaal plaatje. Het decor
Kom in actie voor NLdoet. Foto: Oranje Fonds – Jeannette Schols.
en de kostuums zijn de kersen op
Drama en kostuumfilm
de spreekwoordelijke taart.
De favoriete film van Joke Stam Foto: Arjen Vos Fotografie
lijkt regelmatig te twijfelen tussen psychologisch drama en een
kostuumfilm. Het beschrijft een
waar gebeurd verhaal uit het begin van de vorige eeuw over een
relatie tussen twee kunstenaars
geleid door een nu actueel thema. Maar eigenlijk is de film meer
een bewerking van de succesroman over hun leven, dat ook wel
fictieve trekken heeft. Wat allemaal begon als een onschuldig
spelletje, een grapje op een netwerk borrel, leidde naar iets gro-

Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen leeft in Aalsmeer

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden

Jubileumeditie NLdoet
op 15 en 16 maart

Nieuwe reeks filmavonden

Favo Cinema met huisarts
Joke Stam in Oude Veiling

Hier word ik nu o blij van

Zaai Mentor-panelavond:
Inspirerend en leerzaam
Aalsmeer - Dinsdag 5 februari
ontmoetten Zaailingen - de startende ondernemers - een panel
van ondernemers met een sterke status van dienst: Bob IJpelaar,
Arnaud Brouwer, John Celie, Peter
Janmaat, Eliza Roemer, Daniëlle
Jonker en Mike van der Laarse oftewel Mike Multi. Als intro vertelden zij over hun bedrijf en daarbij
kwamen de volgende onderwerpen aan bod. Duurzaamheid, langere termijn visie, ondernemer
voor de regio, bereikbaarheid
en openingstijden, wat betekent
een starter zijn in Aalsmeer, het
belang van een gezond team.

te kunnen delen met anderen en
om de erkenning te krijgen bij de
verzekeringen waardoor behandelingen worden vergoed. De
tips die volgden van het mentorpanel waren voor ieder persoonlijk zeer waardevol. Weer een heel
ander ‘probleem’ waar een aantal
starters tegen aan loopt, is het in
relatief korte tijd zo groeien dat
personeel noodzakelijk is geworden. Hoe dat aan te pakken werd
eveneens uitgebreid besproken. “Vorm een goed en gezond
team om je heen, wees niet bang
om je mensen meer verantwoording te geven, benoem dat ook.”
In een aantal grotere bedrijven
Beginnen met niets
wordt veel gedaan aan bewegen
Beginnen met niets en succes- tijdens werktijd, het gezamenlijk
vol worden, hoe doe je dat? Een nuttigen van de maaltijd waarbij
interessante vraag waar niet een wordt gelet op voeding. Soms is
sluitend antwoord op gegeven er een mindfull coach aanwezig.
kan worden, maar richtlijnen zijn De resultaten zijn onmiskenbaar
er zeker. Die werden dan ook uit- positief.
gebreid gegeven: Achter je product staan, kunnen doorzetten, Vitaliteit ondernemers
durven investeren, keuzes ma- De voor iedereen interessanken, leren van anderen, je onder- te leerzame avond werd afgesloscheiden, transparant zijn, uitda- ten met een slotwoord van de
gingen aangaan, een profiel ma- voormalige wethouder en ereken van wat je wilt bereiken; heb burger van Aalsmeer, Ad Verje bijvoorbeeld een beeld waar je burg. Op uitnodiging van Onover vijf jaar wil staan? Oprechte dernemend Aalsmeer aanwezig.
interesse tonen naar de cliënten, Hij zag drie jaar geleden hoe bevertel het verhaal over jouw pro- langrijk het was om startende onduct, anderen bewust maken van dernemers met een coach-trajouw gave, openstaan voor nieu- ject te gaan ondersteunen. Met
we ideeën. Op een vraag tussen- zijn voorspraak stemde het colledoor: “Hoe bereik je als niet ge- ge in met het structureel vaststelboren en getogen een Aalsmeer- len van een bedrag om het traject
der toch een goed Aalsmeers te kunnen realiseren. Werd Wennetwerk?” Was het antwoord als dy Masselink door de gemeente
volgt: “Ga vrijwilligerswerk doen, aangetrokken als vast aanspreekdan leer je de Aalsmeerse ge- punt voor alle ondernemers, Anmeenschap kennen en zij jou.” ja de Die als personal coach voor
Alle gevestigde ondernemers Zaai en Kirsten Verhoef als prosponsoren wel een sportclub of ject organisator. “Er is een goede
zijn betrokken bij andere sociale beslissing genomen om de vitamaatschappelijke activiteiten.
liteit van de ondernemers te ondersteunen en wat leuk dat er zoWaardevolle tips
veel vrouwen in deze derde lichHet was een goede suggestie van ting zitten, geeft een goede mix
Peter Janmaat de Zaailingen zich van de samenleving.” Er was een
één voor één te laten voorstel- persoonlijk dankwoord voor allen. Met veel passie, overtuiging le mentor-panelleden. Ook na afen enthousiasme werd verteld loop van de mentor-panelavond
hoe ambitieus en met een ide- werden er nog leerzame interacaal voor ogen een ieder is begon- tieve gesprekken gevoerd tussen
nen aan een nieuwe uitdaging. de gevestigde en startende on“Hier word ik nu zo blij van”, was dernemers. Dankzij de voorbeeleen opmerking van John Celie. dige gastvrouw Linda Janmaat
Opvallend ook hoeveel Zaailin- werd iedereen voorzien van een
gen weer een HBO studie hebben drankje en een (gezond) hapje.
opgepakt om hun eigen ervaring Janna van Zon

Door weilanden en over de snelweg

‘Wereldreis’ voor Boeing
Regio - In de nacht van vrijdag 8
op zaterdag 9 februari is de A9 ter
hoogte van Badhoevedorp gedurende enige tijd afgesloten geweest voor het transport van de
Boeing 747 naar het Corendon
Village Hotel. De oversteek van
het toestel nam uiteindelijk bijna twee keer zoveel tijd in beslag
dan vooraf werd gedacht. Het
aanvankelijk berekende kwartier
was toch niet genoeg. Her verkeer heeft bijna een half uur stil
gestaan. De oversteek zelf duurde net iets langer.
De Jumbojet heeft het afgelopen
weekend de reis afgelegd vanaf
Schiphol-Oost naar het hotel in
Badhoevedorp. Dwars door omliggende weilanden, over diver-

se sloten. Voor de laatste etappe
moest alleen nog de Schipholweg overgestoken worden om
de Boeing achteruit in te parkeren. Met militaire precisie is hij
uiteindelijk zondag op zijn plaats
gemanoeuvreerd. De ‘wereldreis’
van het vliegtuig heeft heel veel
kijkers getrokken.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Energiebespaarlening
voor aardgasvrij wonen

Met seringen uit Aalsmeer naar Heerhugowaard

Commissie op bezoek bij
kandidaat-burgemeester
Aalsmeer - Op zaterdagmiddag 9
februari heeft een delegatie van
de vertrouwenscommissie van
de gemeenteraad van Aalsmeer
een bezoek gebracht aan de kandidaat-burgemeester Gido Oude
Kotte. Na de officiële bekendmaking in de gemeenteraad van afgelopen 5 februari was er nu gelegenheid om in informele sfeer
nader kennis te maken met de
kandidaat burgemeester en zijn
jonge gezin. De raadsleden kregen een warm onthaal in de woning van de heer Oude Kotte in
Heerhugowaard met koffie en
gebak. Traditiegetrouw had de
voorzitter van de vertrouwenscommissie, René Martijn, een bos
seringen van Aalsmeerse bodem
voor de burgemeesterskandidaat
meegenomen.

het bezoek aan zeer verheugd
te zijn over zijn aanbeveling als
burgemeester van Aalsmeer.
Ook kijkt hij er naar uit om te beginnen als burgemeester van
Aalsmeer en persoonlijk met de
inwoners kennis te maken. Hij
en zijn gezin zijn zich reeds aan
het oriënteren op een woning in
Aalsmeer.
Installatie 16 april
De gemeenteraad heeft de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezonden. In de regel volgt de minister deze aanbeveling van de gemeenteraad. De
Koning benoemt vervolgens de
burgemeester bij Koninklijk Besluit.
De nieuwe burgemeester zal op
dinsdag 16 april 2019 worden geinstalleerd.

Aalsmeer - Voor 1 september
2018 een nog te bouwen nieuwbouwwoning gekocht en is deze woning nog niet opgeleverd
en wilt u deze woning aardgasvrij
maken? Dan kunt u de benodigde aanpassingen aan deze woning financieren met een Energiebespaarlening.
De landelijke regeling van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
(SVn) geldt nu ook voor particuDe huurhuizen van woningbouwvereniging Eigen Haard in de Spoorlaan. liere nieuwbouwwoningen die
met een gasaansluiting waren
ontworpen en gekocht, maar die
de koper alsnog aardgasvrij wil
laten opleveren.

Schaarse aantal zo eerlijk mogelijk verdelen

Enquête gemeenten over
woonruimteverdeling

Aalsmeer - Op regionale schaal
wordt de discussie gevoerd over
de verdeling van sociale huurwoningen in eigendom van een woOriënteren op woningmarkt
ningcorporatie. Tijdens het inDe heer Oude Kotte gaf tijdens
formatief overleg op 13 novemVan links naar rechts: Sunny Lakerveld (GL), Dirk van der Zwaag (VVD), Gi- ber heeft de gemeenteraad van
do Oude Kotte, René Martijn (AA), Jelle Buisma (PvdA) en Willem Kikkert Aalsmeer inhoudelijk input geleverd aan de hand van een aantal
(D66). Niet aanwezig was Dirk van Willegen (CDA).
stellingen. Het college van burgemeester en wethouders laat in
een schrijven aan de fracties weten hun mening van belang te
vinden, maar ook die van de inwoners.
Daarom wordt nu door de vijftien samenwerkende gemeenten
in de woningmarktregio Amsterdam, waaronder Aalsmeer, deze
maand een enquête onder inwoners gehouden. De enquête be-

staat uit tien vragen over hoe de
schaarse sociale huurwoningen
in de regio zo eerlijk mogelijk verdeeld kunnen worden.
De enquête wordt uitgezet namens de gezamenlijke gemeenten. Daarnaast gaat de gemeente Aalsmeer de enquête via haar
eigen communicatiekanalen uitzetten. Ook besteedt de Huurdersvereniging Aalsmeer - Kudelstaart in haar nieuwsbrief aandacht aan deze enquête.
Na de zomer wordt er een nieuwe
participatieronde voor gemeenteraden georganiseerd. Uiteindelijk moet dit hele traject resulteren in een beleidsvoorstel dat
ter vaststelling aan alle gemeenteraden in de regio wordt voorgelegd.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting biedt financieringsoplossingen die maatschappelijke
waarde helpen creëren. Dit doen
zij samen met gemeenten en andere overheden met als doel het
verbeteren van de kwaliteit van
wonen en leven in Nederland.
Meer informatie
Neem voor meer informatie over
deze regeling contact op met het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting via telefoonnummer 0882539400 of per mail via info@svn.
nl. Of kijk bij de veelgestelde vragen op www.svn.nl.

Meer informatie?

‘Kattekwaad’ bij een
Buurtboekenkast
Aalsmeer - Mieke Keessen is één
van de oprichters van de Buurtboekenkast en is in deze heel actief. Tot nu toe werd heel positief gereageerd op deze gratis
mogelijkheid om een boek te lezen en daarna terug te zetten om
ook anderen de kans te geven dit
mooie, leuke of spannende boek
te lezen.

derboeken en een aantal boeken
voor volwassenen verdwenen waren. Mijn halve boekenkast leeg”,
vertelt Mieke op facebook. Mieke
gaat verder: “Ik heb een vermoeden dat het ‘kattekwaad’ is, maar
ik heb er lang van wakker gelegen. Mijn rotsvaste vertrouwen in
de medemens heeft een knauw
gekregen. Ik wacht nog even met
het plaatsen van nieuwe boeHalf leeg
ken. Wie weet worden de boeken
Er wordt Mieke wel eens ge- nog gevonden en staan ze ineens
vraagd of het goed gaat met het weer in het kastje. Waar ze hoproject en of ze nooit vandalis- ren, voor kinderen die wel graag
me heeft meegemaakt. “Tot za- gebruik maken van de Buurtboeterdagavond kon ik altijd zeggen: kenkast, zoals hij bedoeld is.”
Nee, geen vandalisme of boeken
die verdwijnen. Het gaat gewoon Aalsmeer en Kudelstaart
altijd goed. Helaas kan ik dat nu In totaal staan in Aalsmeer en Kuniet meer zeggen. Tot mijn grote delstaart 23 Buurtboekenkasontsteltenis bleek gisteren, toen ten, onder andere in wijkcenik in mijn Buurtboekenkast bij mij trum Voor Elkaer, in de Proosdijin de tuin in de Hornmeer keek, hal, bij RKDES, in De Bloemhof,
Aalsmeer - Gisteren, woens- ners biobased materialen en test dat bijna mijn hele plank met kin- in The Beach, in het Middelpunt,
dag 13 februari, heeft Gedepu- deze 10 jaar lang op en langs de
buurtcentrum Hornmeer, zwemteerde Elisabeth Post samen met N231. Zo worden de verkeersborbad de Waterlelie en in De BinJan Jorna van Dura Vermeer het den onder andere gemaakt van
ding en in diverse privétuinen
startschot gegeven voor de aan- gelamineerde bamboestroken en
(waaronder Zuiderpark, Mijnsheleg van de eerste Noord-Holland- bioplastic en worden biobased
renweg, Leeghwaterstraat, Cyclase biobased proeftuin. Aan de materialen getest in bijvoorbeeld
menstraat, Roerdomplaan en JuBosrandweg (N231) wordt een lichtmasten, trottoirbanden en
piterstraat).
proefvak van 850 meter ingericht hectometerpaaltjes. Met deze
Voor meer informatie over het
waar, van berm tot berm, alleen proeftuin draagt de provincie bij
project Buurtboekenkasten en
natuurlijke ‘biobased’ materia- aan de transitie van traditionele
wie meer weet over genoemd
len worden toegepast. Dura Ver- naar duurzame biobased varian‘kattekwaad’ kan een mail stumeer ontwikkelt samen met part- ten in de wegenbouw.
ren naar buurtboekenkast@outlook.com of reageren via de facebookpagina van Buurtboekenkast Aalsmeer/Kudelstaart.

Alleen natuurlijke materialen

Zou dat brandweerpak jou ook staan?

2 Brandweermannen erbij
voor korps Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 1 februari zijn twee collega’s van Kazerne
Aalsmeer geslaagd voor het laatste examen van hun opleiding
tot brandweerman. De twee worden hartelijk welkom geheten
door alle vrijwilligers van Korps
Aalsmeer en natuurlijk waren er
felicitaties voor deze kanjers.

brandweerlieden bijeen in de kazerne aan de Zwarteweg en wie
binnen loopt wacht een informatieve ontvangst. Er wordt namelijk op de maandag ook geoefend in de diverse facetten die
brandweermannen en -vrouwen
in hun vak (kunnen) tegenkomen. ”Wellicht ben jij binnenkort
ook brandweerman of vrouw”,
Nieuwe collega’s
aldus de oproep van het korps.
Zou dat brandweerpak jou ook Voor eerst meer informatie kan
staan? Het vrijwillige korps zoekt de website van de brandweer genog steeds nieuwe collega’s die raadpleegd worden.
het Aalsmeerse brandweerteam
komen versterken. Interesse? Iedere maandagavond zijn de

Winkeldief
overmeesterd

Kudelstaart - Op dinsdag 5 februari even over half acht in de
avond is in een super in de Einsteinstraat een winkeldief op heterdaad betrapt. Medewerkers zagen dat de man een sixpac bier in
zijn tas stopte en vervolgens richting de uitgang liep. Buiten is de
man aangesproken op de diefstal, overmeesterd en overgedragen aan de gealarmeerde politie. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aanAalsmeer - Op woensdag 6 fe- gehouden en meegenomen voor
bruari om acht uur in de avond verhoor. Hij heeft een boete en
is een 27-jarige man zonder vas- een winkelverbod gekregen.
te woon- of verblijfplaats aangehouden wegens vernieling
en diefstal op het veilingterrein
aan de Legmeerdijk. De man had
vernielingen gepleegd aan twee
veilingkarren en uit een auto
het navigatiesysteem en kleding gestolen. Het onderzoek in Aalsmeer - In de avond of nacht
deze loopt nog, er zijn camera- van dinsdag 5 op woensdag 6 febeelden veilig gesteld. De man bruari is ingebroken in een auis door agenten meegenomen to, die op het erf van een woning
voor verhoor. Hij is de volgen- aan de Oosteinderweg (hoge
de avond heen gezonden, maar nummering) stond geparkeerd.
zal zich moeten verantwoorden Uit de BMW is het navigatiesybij justitie. Op het veilingterrein steem gestolen. De diefstal heeft
is hij niet meer welkom. Er is een tussen kwart voor tien ‘s avonds
terrein ontzegging uitgeschre- en kwart voor tien in de ochtend
plaatsgevonden.
ven.

Aanhouding na
vernielingen

Navigatie uit
auto gestolen

Eerste biobased proeftuin
aan de Bosrandweg

Prullenbak in de brand
Aalsmeer - Vrijdag 8 februari
rond kwart voor tien in de ochtend werd de Brandweer van
Aalsmeer gealarmeerd voor een
containerbrand bij het Wellant
College in de J.P. Thijsselaan. Ter
plaatse bleek er een prullenbak in
de brand te staan. Gelukkig waren
de brandweerlieden er snel bij en
kon voorkomen worden dat de
brand oversloeg naar het schoolgebouw. De prullenbak moet als
verloren beschouwd worden. De
wand van de school waar de bak
dicht in de buurt stond heeft behoorlijke schade opgelopen. Naar
hoe de brand is ontstaan, wordt
een onderzoek gedaan door de
politie. Er wordt uitgegaan van
brandstichting. De politie heeft
een verdachte op het oog.
Foto: Brandweer Aalsmeer

Vanavond in het gemeentehuis

Raad over uitbreiding
manege en Ophelialaan
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
14 februari, komen burgemeester, wethouders en raadsleden bijeen voor de maandelijkse raadsvergadering. De vergadering, onder voorzitterschap van Jeroen
Nobel, begint met het vaststellen van de agenda en van het verslag van de raad in december. Hamerstukken zijn de wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Aalsmeer en Bouwverordening Aalsmeer 2019. Ter behan-

deling komen de uitwerking motie Aalsmeer Fossiel onafhankelijk,
bestemmingsplan 2e herziening
Schinkelpolder (uitbreiding manege aan Mr. Jac. Takkade), en de nota beleidskaders Ophelialaan westzijde ter besluitvorming aan de
orde. De vergadering begint om
20.00 uur en is openbaar. Belangstellenden kunnen plaatsnemen
op de tribune in de raadzaal of de
vergadering thuis bijwonen via
livestream via www.aalsmeer.nl.

innaars van loterij ink getrakteerd

Prijzenregen Aalsmeerse
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 6 februari was de prijsuitreiking van de jaarlijkse loterij van
de Bloemenzegelwinkeliers. Alle
aan deze spaaractie deelnemende ondernemers hadden prijzen
beschikbaar gesteld en deze werden uitgereikt in de veilingruimte van The Beach door oud-burgemeester Joosts Hoffscholte. Op
cadeaubonnen, sieraden, boeken, fietsaccessoires, truien, parfum en diverse lekkernijen zijn de
winnaars getrakteerd.
De hoofdprijs, de Kia Picanto, is
gewonnen door J. Brockhoff. De
familie Luijten mag gaan winkelen voor 750 euro bij Henrita

Schoenen. H. Manten en C. Beek
kregen elk 250 euro aan cadeaubonnen van Bertram en Brood en
S. Kriebel is de nieuwe eigenaar
van een 32 inch televisie van Hartelust.
De overige prijzen zijn uitgereikt
aan: Th. van Munster, familie Van
der Laarse, T. van Vliet, familie Aydin, R. Traas, T. den Bakker, H.P. Uiterwijk, E. Geleyn, H. van der Pol,
T. Pieterson, R. Stiekel, familie van
der Linden, P. de Wit, G. Wey, R. Sitaldin, familie Gerritse, M. LloydSpaargaren, familie Strijbis, C.
Driessen, L. Kraak, J. Louwen Denee, J. Creemer, J.M. Mackay, E.
Maarse, J. Okx en S. Zijlstra.
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kinder- en jeugd

krant

Voorstellingen in voorjaarsvakantie

Thema ‘Glow in the Dark’

Amstelland - Op zaterdagavond
16 februari om 20.00 uur wordt
door het Amstelveens Poppentheater een uitstapje naar een
muziektheatervoorstelling met
poppenspel voor volwassenen en
kinderen vanaf 10 jaar gemaakt.
Poppenspeelster Ennadien Blink
en pianist Harrie Herfst spelen
samen ‘De Reis’. Een vleugel, een
muzikant en een vrouw met een
koffer maken samen een reis, krijgen vleugels en vliegen door de
geschiedenis van de filosofie. Een
verrassende muzikale, beeldende voorstelling. In de voorstelling wordt gebruik gemaakt van
projectie, poppen en live muziek,
gespeeld door een pianist. Alles
speelt zich af in en om de vleugel.

Aalsmeer - Zaterdag 2 maart is
het feest in zwembad De Waterlelie. Er is deze avond namelijk discozwemmen voor kinderen van 6
tot en met 12 jaar! Het thema is
deze keer ‘Glow in the Dark’. Dansen, zwemmen, meezingen: het
kan allemaal tijdens het discozwemmen. En natuurlijk zijn er
ook leuke attributen in het water. Verder is zwemzaal versierd
in het thema en ook de toezichthouders zullen zich kleden in het
thema. Verder zorgen de discolichten voor een gekleurd zwembad en natuurlijk draaien de DJ’s
van Briljant Entertainment goede muziek.
Kaartjes voor het discozwemmen
kosten 7 per stuk en zijn vanaf
vandaag te koop bij de receptie
van het zwembad. Op de avond
zelf zijn ook kaartjes te koop,

Discozwemmen voor de
jeugd in De Waterlelie

‘De Reis’ en dierenpret
in het poppentheater

Dierendorpje allemaal gaan beleven? Het boek Dierendorpje van
Kim-Lian van der Meij en Gitte
Spee gaat tot leven komen.
Een vertelster, een muzikant en
de dieren uit het dorpje spelen
een muzikale en beeldende voorstelling.

Goochelshow
Op donderdag 21 februari om
13.00 uur en 14.30 uur gaat het
doek op voor goochelaar Hilbert
Geerling. Hilbert wil heel graag
een dierentuin. Alleen heeft hij
nog geen dieren. Maar dat is voor
Hilbert geen probleem. Hij kan
je namelijk het ene na het andere dierenverhaal vertellen. Van
olifantenpoep tot een zebra die
liever stippen wil. Een goochelDierenpret
show vol humor en dierenverhaZondag 17 februari om 14.30 uur len voor iedereen vanaf 4 jaar.
begint de voorstelling ‘Dieren- De toegangsprijs voor alle voorpret’ in het Poppentheater met stellingen is 9 euro per kaarteen workshop Kletskevers maken je. Reserveren kan via www.amdoor poppenmaker en speler Jo- stelveenspoppentheater.nl , 020chen Lange. Voor iedereen vanaf 6450439 of info@amstelveens7 jaar. Met huis, tuin en keuken- poppentheater.nl
spullen wordt een Kletskever gemaakt. Na afloop zullen alle Kletskevers nog even optreden op het
podium.
Dierendorpje
Op dinsdag 19 februari om 13.00
uur en 14.30 uur is Dierendorpje van Valentijn Productiehuis
te zien: Een beeldende voorstelling met live muziek door Valentijn Productiehuis voor iedereen
vanaf 3 tot en met 6 jaar. Ben jij
ook zo benieuwd wat de dieren in

Nationale voorleesdagen

Peuters Solidoe naar de bieb
De Kwakel - Elk jaar zijn er de Nationale Voorleesdagen waar ook
binnen Solidoe aandacht voor is.
Zo hebben de peuters van Solidoe de Quakel een bezoekje gebracht aan de bibliotheek in Uithoorn. Voorlezen is voor alle kinderen leuk, maar ook heel erg
leerzaam. Omdat het zo belangrijk is hier al jong mee te beginnen, wordt dit natuurlijk bij zowel
de kinderen, maar ook de ouders,

Feestelijke heropening
stolp op Boerenvreugd
Aalsmeer - Afgelopen zondag 10
februari heeft kinderburgemeester Hannah Fokkema de stolp op
kinderboerderij Boerenvreugd
officieel heropend. Hannah hield
een kort praatje waarin zij benadrukte dat er veel werk verricht
was. De muren, toiletten, het
nieuwe caviaverblijf en de totale
inrichting zijn onder handen genomen door de vrijwilligers. Alle vrijwilligers en sponsors werden bedankt en daarna onthulde
Hannah het laatste project in de
stolp: de nieuwe speelboerderij.
Na het bevestigen van het miniatuurbeeldje van Ronijntje, het logo van de kinderboerderij, was
de ingebruikname van de speelboerderij officieel en kon de taart
worden aangesneden. De huisjes voor de speelboerderij heeft
Boerenvreugd gekregen van de
Aalsmeerse familie van Tol. Boerenvreugd is hen dankbaar voor
deze bijzondere gift. Al meteen
bleek de speelboerderij een schot
in de roos. Veel kinderen hebben
afgelopen zondag met veel plezier en fantasie gespeeld met dit

bijzondere speelobject. Boerenvreugd hoopt met de nieuwe inrichting een bezoek aan de boerderij aantrekkelijker te maken,
ook bij minder mooi weer.

Combi-ticket
In Sportcentrum De Waterlelie kan op woensdag 20 februari meegedaan worden aan de
sport- en spelinstuif in combinatie met vrijzwemmen voor slechts
6 euro. Dit speciale combi-ticket
is alleen geldig deze dag. Je kunt
tussen 9.30 en 12.00 uur sporten en tussen 10.30 en 15.30 uur
zwemmen.

14.30 uur, woensdag 20 februari van 10.30 tot 15.30 uur, donderdag 21 februari van 12.00 tot
14.30 uur en vrijdag 22 februari
van 10.00 tot 13.00 uur. Het speciale tarief voor vrijzwemmen is:
voor kinderen van 1 tot en met 3
jaar 2,50 euro, voor 4 tot en met
15 jaar 4 euro (niet in het weekend) en voor 16 jaar en ouder 5
euro.

Combifun Circus
Een hele ochtend circuskunstjes
leren en aan het eind een kleine
voorstelling geven? Dat kan tijdens de Combifun Circus op vrijdag 22 september in Sporthal
De Waterlelie van 9.30 tot 13.00
uur. De activiteit wordt georganiseerd door Team Sportservice Aalsmeer, in samenwerking
met ESA. De kosten voor deelname zijn 6 euro en inschrijven kan
via www.debinding.nl/agenda.
Kaartjes aan de deur kosten, indien nog voorradig, 7,50 euro. De
activiteit is voor kinderen van 6
tot en met 12 jaar.

Banenbad en Babyzwemmen
Het programma van het banenbad blijft ongewijzigd, met uitzondering van woensdag. Dan
is het bad ’s ochtends open van
9.00 tot 13.00 uur, ’s avonds gelden de gewone openingstijden
(19.30 tot 21.30 uur). Alle sportgroepen gaan in de vakantie gewoon door; alleen het Aquajoggen op donderdagmiddag wordt
verschoven van 14.00 naar 14.30
uur. Ook met de allerjongsten kan
worden gezwommen in de vakantie. De baby- en peuterlessen
gaan gewoon door op dinsdagochtend, donderdagochtend en
zondagochtend. Op vrijdag gaan
de lessen niet door in de vakantie.

Geitenkeutels raden
Na de feestelijke opening werd
gestart met de activiteit ‘in de
bergen’. Kinderen konden met
een spelletjeskaart meedoen aan
het knutselen en meerdere spelletjes. Kinderen konden ook deelnemen aan een prijsvraag. Het
aantal geitenkeutels in de pot
moest worden geraden. Het antwoord van winnares Zoë zat het
dichtst bij de 350 keutels. Boerenvreugd heeft contact opgenomen met de winnares, zij krijgt
een leuk prijsje.
De ondeugende geiten drieling
van een week oud trok veel bekijks. Ondanks het regenachtige
weer kijkt Boerenvreugd terug
op een geslaagde dag. Het was
gezellig en de bezoekers hebben weer genoten van een leuke
boerderijdag.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

gestimuleerd. Wat hebben de
peuters genoten van het voorlezen, het zoeken tussen de boeken
naar poes Harry en het dansen op
het liedje van het boek ‘Een huis
voor Harry’! Terwijl de medewerkster van de bibliotheek, Carolien,
de ouders een rondleiding gaf in
de bibliotheek, kregen de peuters
wat drinken en mochten ze een
mooie kleurplaat van poes Harry
inkleuren.

Activiteiten in de voorjaarsvakantie

Kom in beweging in het
zwembad of de sporthal
Aalsmeer - Lekker sportief bezig
zijn in de voorjaarsvakantie? Dat
kan! In de sporthallen en in het
zwembad worden diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen. Maandag 18 februari is er een
sport- en spelinstuif in De Proos-

Officiële ingebruikname door Hannah

dijhal. Alle kinderen van 4 tot en
met 12 jaar zijn welkom om te komen springen, klimmen en klauteren. De instuif is van 9.30 tot
12.00 uur en de entree is 4 euro
(begeleiders gratis). De horeca is
open voor koffie, thee en fris en
natuurlijk wat lekkers. De tweede
sport- en spelinstuif deze vakantie vindt plaats op woensdag 20
februari in Sportcentrum De Waterlelie. Deze instuif is eveneens
voor kinderen vanaf 4 tot en met
12 jaar en vindt van 9.30 tot 12.00
uur plaats. De entree is 4 euro
(begeleiders gratis). De horeca is
uiteraard open.

maar vol is vol. Voorkom dus teleurstellingen en koop de kaartjes vooraf. Ouders mogen natuurlijk meezwemmen, maar dienen
dan ook een kaartje te kopen.
Het discozwemmen is van 19.00
tot 21.00 uur. Alle kinderen van 6
tot en met 12 jaar met minimaal
zwemdiploma A en B zijn van harte welkom!
Discomenu
Maak de avond compleet door
eerst lekker wat te eten bij de horeca bij het zwembad. Voor 4,60
euro krijg je het discomenu (vanaf 18.00 uur): patat, snack en limonade. Reserveren kan via partijtjes@horecadewaterlelie.nl.
Voor meer informatie of vragen:
bel 0297-322022 of kijk op www.
dewaterlelieaalsmeer.nl, of volg
het zwembad op Facebook.

Groepen 5 Jozefschool
bezoeken Muiderslot
Aalsmeer - Op maandag 28 januari gingen de groepen 5 van de
Jozefschool naar het Muiderslot
in Muiden. In de geschiedenislessen van de afgelopen weken ging
het over monniken en ridders in
de Middeleeuwen. De excursie
sloot dus prachtig hier op aan.
De twee klassen werden gesplitst
en gingen allebei met een ander onderdeel van het programma beginnen. In groepjes gingen de kinderen de toren- en de
ridderroute lopen. Ze kwamen
langs de kerker en mochten ridder- en prinsessenkleding aan.
Dit vond iedereen uiteraard ge-

weldig. Ook mochten de leerlingen op een paard zitten wat elektronisch werd bestuurd. Ze mochten in een duel met een ander beslissen wie het toernooi uiteindelijk won. Verder konden ze boogschieten en voelen hoe zwaar een
harnas was. Dat viel nog best tegen.
Tot slot vertelde een gids de kinderen over Floris V. De leerlingen luisterden ademloos over de
avonturen van deze graaf. Veel te
snel was het programma alweer
ten einde en gingen de meiden,
jongens, leerkrachten en begeleiders weer terug naar Aalsmeer.

Van 20 tot en met 24 februari

Kermis bij de Bloemhof!

Aalsmeer - Van woensdag 20
tot en met zondag 24 februari is
er kermis in Aalsmeer. De kermis
staat op het parkeerterrein bij
sporthal de Bloemhof en heeft
met name attracties voor gezinnen en jonge kinderen. De kermis
is open van 13.00 tot 22.00 uur en
op vrijdag 22 en zaterdag 23 feElke dag vrijzwemmen
bruari tot 23:00 uur. Het grasveld
Van zaterdag 16 tot en met zondag 24 februari is er dagelijks vrij- Voor meer informatie over de ac- aan de Ecuadorlaan wordt ingezwemmen in Zwembad De Wa- tiviteiten en actuele openings- richt als tijdelijk parkeerterrein
terlelie: Op zaterdagen van 12.30 tijden kan gekeken worden op voor bezoekers van de sporthal
tot 14.30 uur, zondagen 10.00 tot www.dewaterlelieaalsmeer.nl, in en de kermis.
13.00 uur, maandag 18 en dins- de gratis app of bel naar de re- Bezoekers worden verzocht zoveel mogelijk op de fiets te kodag 19 februari van 10.30 tot ceptie: 0297-322022.

men. Vanwege de kermis is het
parkeerterrein bij de Bloemhof
vanaf maandag 18 tot en met
zondag 24 februari afgesloten.
De kermis in Aalsmeer vond jaren plaats op het parkeerterrein
aan de Dreef bij Zwembad de Waterlelie. Het parkeerterrein bleek
echter niet geschikt meer voor de
kermis, waardoor in 2018 geen
kermis was. In overleg met de beheerder van de sporthal, de kermisexploitant en de gemeente is
het terrein bij de sporthal aan de
Hornweg als alternatief gevonden.
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Verder leven na een beroerte

Kaartavond bij
Ons Genoegen

Otmar Vrees presenteert
boek ‘Opnieuw en opnieuw’
Aalsmeer - Otmar Vrees is 45 jaar
en hij heeft een boek geschreven.
‘Opnieuw en opnieuw’ is de titel

van het boek dat het levensverhaal vertelt van Otmar. Zeven jaar
geleden heeft hij een beroerte gehad. In zijn boek vertelt Otmar hoe
zijn leven door deze beroerte op
z’n kop werd gezet en hoe hij het
leven nu ervaart. Ondanks diverse tegenslagen heeft hij zelf beetje bij beetje de draad weer opgepakt. Op woensdag 20 februari van
14.00 tot 14.30 uur is de officiële
presentatie van ‘Opnieuw en op- Van links naar rechts: Pieter v/d Toorn, Cor de Jong en Johan Ruhe.
nieuw’ in locatie Mendel van Ons
Tweede Thuis aan de Zwarteweg
98. Tijdens deze middag vertelt
Omar over zijn boek samen met
zijn vrouw Marjolijn. Zij zullen ieder hun eigen kant van het verhaal
vertellen. Verlies, rouwverwerking
en weer doorgaan ondanks alles
staan hierbij centraal. BelangstelKudelstaart - Een seniorenteam nuten heeft per drie pijlen moeslenden zijn van harte welkom.
van handboogvereniging Tar- ten de schutters van Target gezaget heeft zondag 10 februari een menlijk zes pijlen schieten in dewedstrijd bij de Waterlandschut- zelfde twee minuten. In de halters in Purmerend redelijk suc- ve finale werd verloren van numcesvol afgesloten met een vierde mer één van de eerste speelronplaats. Het team, bestaande uit de en ook in de troostfinale konPieter v/d Toorn, Cor de Jong en den de schutters niet hun stemJohan Ruhe wist zich na de eer- pel op de wedstrijd drukken. Onaan het fort en de genieloods du- ste speelronde te plaatsen voor danks het feit dat deze discipliren tot de zomer van 2019. In de de finalerondes waarin zich de ne een nieuwe ervaring was voor
herfst zullen nog bomen en strui- beste vier teams moesten meten. de schutters, hebben ze zich kraken geplant worden. De restaura- Terwijl de eerste ronde bestond nig geweerd wat uiteindelijk retie wordt gefinancierd door bij- uit individueel twee keer 30 pij- sulteerde in een vierde plaats.
dragen van de provincie Noord- len werden de finalerondes wat Op zich niet slecht voor de eerste
Holland, Staatsbosbeheer, Re- spannender gemaakt door de keer. Meer weten over de handcreatieschap Spaarnwoude en tijdsdruk wat op te voeren. Terwijl boogsport in de regio?:Kijk dan
normaliter een schutter twee mi- op www.hbvtarget.nl.
Stadsherstel Amsterdam.
Stadsherstel Amsterdam is een
particuliere organisatie met een
maatschappelijke doelstelling die
sinds 1956 monumentale panden
redt voor de toekomst. Ze heeft
meer dan zeshonderd panden in
en rond de Metropoolregio van
Amsterdam gerestaureerd, waarvan acht Stelling van Amsterdam Oude Meer - Op vrijdag 15 fe- vang 15.00 uur. Kijkers natuurlijk
monumenten. Stadsherstel zal bruari staat klaverjassen op het ook welkom.
ook zorgen voor de verhuur en programma in Het Dijkhuis. Aanhet duurzaam beheer en onder- vang 19.30 uur en natuurlijk zijn Jamsession
er weer leuke prijzen te winnen. De vorige jamsession was superhoud van het fort.
Kijk voor meer informatie op En op zondagmiddag 17 februa- gezellig dus ook op woensdag 20
ri worden de sjoelbakken en heel februari staan het drumstel en alwww.stadsherstel.nl/fortliebrug
veel bordspelen klaar gezet in het le apparatuur weer klaar voor een
buurthuis. Ook kan er een kaartje avondje muziek maken met elgelegd worden en worden een of kaar. Speel je een instrument of
meerdere dartbanen (pijlen aan- misschien kan je wel zingen, kom
wezig) geopend.
dan naar deze gezellige avond.
Dus, kom gezellig met het hele Natuurlijk is de bar open voor begezin naar Het Dijkhuis en speel langstellende toehoorders. AanMonopolie, Yahtzee, Rummikub, vang 20.00 uur. Adres: AalsmeerBackgammon, Keezen, Domino, derdijk 77 in Oude Meer. Voor inTriominos of een ander spel! Aan- formatie op www.hetdijkhuis.net.

Handboogschieten

Vierde plaats voor Team
Target in Purmerend

Restauratie Fort bij de
Liebrug van start
Haarlemmerliede - Het Fort
bij de Liebrug in Haarlemmerliede wordt gerestaureerd door
Stadsherstel Amsterdam. Recreatieschap Spaarnwoude laat de
naastgelegen Genieloods restaureren. Betrokken partijen, Recreatieschap Spaarnwoude, provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Haarlemmermeer hebben de ambitie om
het huidige gebruik van het fort
te continueren en aan te vullen
met een breder aanbod. Hiermee
blijft deze cultuurhistorische bijzondere locatie voor de toekomst
behouden. Het is de intentie om
samen met de huidige huurders
van delen van het fort dit aanbod
verder te versterken en de betekenis voor de samenleving te vergroten. Het fort is onderdeel van
de Stelling van Amsterdam.
De restauratiewerkzaamheden

Klaverjassen en spelletjes
in Het Dijkhuis

Sponsor Westeinderloop
Bosdijkloop in Vinkeveen
Vinkeveen - Toer Trimclub De
Merel organiseert aanstaande
zondag 17 februari de 41ste PK
Sport Bosdijkloop. Hoofdsponsor
Peter Kinkel uit Vinkeveen geeft
het startschot op de Roerdompstraat. Lopers kunnen kiezen uit
een halve marathon, het hoofdnummer van de Bosdijkloop
(deelname vanaf 16 jaar) en een
10 kilometerloop, beiden door
het buitengebied van Vinkeveen,
en een 5 kilometerloop door de
kern van Vinkeveen (routekaarten op www.ttcdemerel.nl). Zowel wedstrijdlopers als recreanten zijn van harte welkom. Voor
kinderen tot en met 12 jaar is er
een jeugdloop van 1 kilometer.
De start en finish zijn op de brug
voor sporthal De Boei, Kerklaan
32 in Vinkeveen. In de sporthal
zijn kleedruimten, douches, foyer met horecafaciliteiten, tasseninname en EHBO aanwezig.

dompstraat (start- en finishlocatie) is vanaf 10.00 tot 14.30 uur
voor alle verkeer afgesloten. De
buslijnen 126 en 130 zullen tot
14.30 uur rijden via de N212, de
N201, afrit Vinkeveen nemen en
dan via de bushalte bij het viaduct de route verder vervolgen. Parkeermogelijkheden zijn
er vanaf de N201 op het Kloosterplein (Herenweg) en achter
sporthal De Boei (Tuinderslaantje) en vanaf de N212 bij het winkelcentrum Zuiderwaard (Plevierenlaan).

Inschrijven en starttijden
Inschrijven kan in sporthal De
Boei vanaf 10.00 uur tot uiterlijk
een kwartier voor de start. Het inschrijfgeld bedraagt voor de 5 kilometer 6 euro en voor de 10 kilometer en de halve marathon 8
euro. Er kan alleen contant worden betaald, pinnen is niet mogelijk. Deelname aan de jeugdloop
Verkeersplan en parkeren
is gratis! De start van de 1 kilomeHet doorgaande verkeer zal op ter jeugdloop is om 11.30 uur, de
zondag 17 februari verkeershin- halve marathon om 12.00 uur, de
der kunnen ondervinden tus- 10 kilometer om 12.10 uur en de
sen 10.00 en 14.30 uur op de 5 kilometer om 12.20 uur op de
Kerklaan-Roerdompstraat-Plevie- brug voor De Boei. De kilomerenlaan en tussen 12.00 en 14.00 terpunten bij alle afstanden woruur op de Demmerik. De Roer- den met grote km-borden aan-

Aalsmeer - De samenwerking tussen Atletiek Vereniging Aalsmeer
en Westeinder Adviesgroep begon ruim 10 jaar geleden (in 2009)
en ook voor de komende editie van de Westeinderloop is de
Westeinder Adviesgroep weer de
hoofdsponsor. Beide partijen zijn
er blij mee! Jaap van der Wansem,
één van de vennoten van Westeinder Adviesgroep, is verheugd
dat zijn bedrijf wederom een bijdrage kan leveren aan dit lokale sportevenement en Johan van
der Laan, namens Atletiekvereniging Aalsmeer, is blij met de financiële steun. Beide partijen hopen
ook voor deze elfde editie weer op
veel deelnemers en een goede samenwerking. De Westeinder Adviesgroep is al jaren zeer betrokken bij dit Aalsmeerse loopevenement dat dit jaar plaats vindt
op zondag 14 april. De hoofdafstand van deze loop is een 10 kilometer langs het gebouw van de
hoofdsponsor en langs de prachtige Westeinderplassen en de watertoren. Maar er kan ook worden
gegeven, per afstand een andere kleur. Elke deelnemer ontvangt
een tijdregistratiechip, welke na
de finish door vrijwilligers wordt
ingenomen.

meegedaan aan een 5 kilometer
loop en een 1 kilometer G-run van
Ons Tweede Thuis. Voor de kinderen wordt er op de baan weer een
1 kilometer kidsrun gehouden.
Start en finish van alle afstanden is
op de atletiekbaan aan de Sportlaan. Binnenkort start de online inschrijving. Kijk voor meer informatie op www.avaalsmeer.nl

Aalsmeer - Op dinsdag 19 februari houdt Ons Genoegen weer
een gezellige kaartavond in zaal
Het Hofplein, ingang Kloosterhof in de Clematisstraat. Aanvang is 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Deelname kost 3 euro per persoon en dit bedrag is inclusief koffie of thee. Op het programma staan klaverjassen en
rummikuppen. Iedereen is van
harte welkom en iedereen gaat
met een prijsje naar huis. De eerste speelavond in het nieuwe jaar
is bij het klaverjassen gewonnen
door Ria v.d. Laan met 5563 punten. Plaats twee voor Bert van de
Jagt met 5199 punten en plaats
drie voor Els Vergeer met 5118
punten. De poedelprijs was dit
keer voor Maaike Spaargaren met
3447 punten. Bij het Rummikuppen was Alie Hoving met 20 punten de beste. De poedelprijs ging
hier naar Jo van Soest met 191
punten.

Jan wint bij De
Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels. Het hele
jaar door wordt er op de woensdagavond vanaf 20.00 uur gekaart in het Dorpshuis van Kudelstaart. Op 6 februari is het klaverjassen gewonnen door Jan
Ramp met 5367 punten. Hanny
Houthuys werd tweede met 5313
punten en Tonny Favie derde met
5145 punten. De poedelprijs was
deze week voor Guda Kluinhaar
met 3118 punten.

Kienavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op maandag 18 februari houdt buurtvereniging
Hornmeer een kienavond in het
buurthuis aan de Dreef 1. De zaal
is open vanaf 19.00 uur voor koffie en thee. Aanvang kienen om
20.00 uur. Er zijn mooie prijzen
ingekocht. Natuurlijk is iedereen
van harte welkom, neem gerust
een buurman of -vrouw mee, hoe
meer zielen hoe meer vreugd.

Winst voor Paul
bij OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos
van de OVAK is op woensdag 20
februari vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het kaarten op 6 februari is gewonnen door Paul van Aalst met
5670 punten. Op twee is Ruud
Bartels geëindigd met 5610 punten, plaats drie was voor Ria PieJohan van der Laan (links) en Jaap terse met 5085 punten en plaats
van der Wansem (rechts) bevestigen vier voor Ubel van der Blom met
de sponsorafspraak met een hand- 5050 punten.
druk.

het schema: 5 kilometer om 13.00
uur, 10 kilometer om 13.30 uur en
de halve marathon om 14.00 uur.
Op de 10 kilometer en halve marathon zijn er geldprijzen, welke
alleen bij de huldiging op de dag
Prijsuitreiking en uitslagen
van de loop worden uitgereikt.
De prijsuitreiking van de 1 kilo- De uitslagen staan vanaf 17.00
meter jeugdloop is om 11.50 uur uur op www.uitslagen.nl. En verop de brug voor sporthal De Boei. volgens ook op www.ttcdemerel.
De overige prijsuitreikingen vin- nl. Op de site ook nadere informaden plaats in De Boei, volgens tie over de PK Sport Bosdijkloop.

Keezen-avond
in Dorpshuis
Kudelstaart - Op donderdag 21
februari staat er weer een gezellig Keezen-avond gepland.
Het kon niet anders of de Feestcommissie Kudelstaart moest
wel beslissen om ook in februari weer zo’n avond te organiseren. Deelnemers worden van
harte uitgenodigd om zich aan
te melden. Dat kan door te mailen naar keezeninkudelstaart@
gmail.com met in de mail de
twee namen en telefoonnummers van het koppel. Deelname is 5 euro per persoon. Daarvoor krijgen de deelnemers bij
binnenkomst een kopje koffie of
thee en nog een consumptie tijdens de avond. Opgeven kan tot
woensdag 20 februari. Het keezen begint om 20.00 uur, inloop
vanaf 19.30 uur.

Wandeling door
het Vogeleiland
Amstelland - Kom mee wandelen met de boswachter op zondagmiddag 3 maart om 14.00
uur. Het Vogeleiland is een goed
bewaard geheim in het druk bezochte Amsterdamse Bos. Ga met
de boswachter op pad en ontdek de schoonheid van het eiland. Start van de wandeling is
bij de grote Parkeerplaats van de
Geitenboerderij aan de Nieuwe
Meerlaan 3. De kosten zijn 5 euro per persoon, graag gepast en
contant te betalen. De wandeling
is geschikt voor iedereen ouder
dan 12 jaar. Aanmeldenvia : 0205456100, www.amsterdamsebos.
nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en
met zondag geopend van 10.00
tot 17.00 uur.

Winst Riet en
Huub bij Soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een
gezellige kaart middag in het
Dorpshuis ’t Podium. Van 13.30
tot 16.30 uur staan jokeren en
klaverjassen op het programma.
Nieuwe kaarters zijn welkom, zowel jokeraars als klaverjassers.
Op donderdag 7 februari is het
jokeren gewonnen door Riet Pothuizen met 385 punten, Bets Teunen werd met 386 punten tweede en plaats drie was voor Trudy
Knol met 572 punten. Bij het klaverjassen was deze week Huub
Bouwmeester de beste met 5014
punten. Rita Moeke eindigde op
twee met 4961 punten en Elisabeth Romkema op drie met 4889
punten. De poedelplaats was
voor Magda da Silva met 4030
punten. Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, telefoon:
0297-340776.

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 15 februari is
het weer individueel klaverjassen
bij buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is welkom in het buurthuis aan de Dreef 1. Het kaarten
begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30
uur staat de deur open voor koffie, thee en inschrijving. Het koppelklaverjassen op 8 februari is
gewonnen door Bert van der Jagt en Ben Blom met 5510 punten. Op twee zijn Piet Gortzak en
Fred Maas geëindigd met 5158
punten en plaats drie is behaald
door Pia Hansen en Mia Huykman
met 4974 punten. De poedelprijs
is uitgereikt aan Kees Noordhoek
en Rijk van Egdom met 3623 punten.

Bridge en borrel
in het Dorpshuis
Kudelstaart - Op zondag 17 februari wordt er in dorpshuis ‘t Podium een bridge en borrel middag georganiseerd. Aanvang is
13.00 uur. De middag begint met
een kop koffie of thee. Tijdens de
drive worden de deelnemers getrakteerd op een consumptie en
een hapje. Deelname is 8,50 euro per persoon. Aanmelden (per
koppel) kan tot zaterdag 16 februari, 12.00 uur per mail: bridgeborrel@gmail.com of telefonisch
via 0297-326289.
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Voetbal zondag

Divers aanbod binnen de vereniging

Doelman MMO te groot
struikelblok voor FCA
Aalsmeer - Soms is het toch goed
als je kunstgras tot je beschikking
hebt zoals afgelopen zondag 10
februari. Bij MMO waren de velden afgelast en in het begin van
de week was er al afgesproken dat
er dan bij FC Aalsmeer gevoetbald
zou worden en dat gebeurde dus.
Bij FC Aalsmeer enkele wijzingen
in vergelijking met vorige week
tegen RKDES, Pim Doeswijk op
doel, Karel Mirowski rechtsback,
en Pim Binkhorst als diepe spits.
Op een dus prima bespeelbare
veld speelde beide ploegen een
voor het publiek zeer aanvaardbare wedstrijd, met FC Aalsmeer
toch als boven liggend team. Kleine kansjes waren in de eerste minuten op een hand te tellen. Het
duurde tot de 20e minuut dat Jeroen Ezink prima de diepte ingestuurd werd , maar zijn inzet was
te zacht om keeper Albin van Wieringen te verontrusten. In de 25e
minuut een prachtbal van Mo
Alaswad op Jeroen Ezink die goed
doorliep en de bal breed neerlegde voor de meegelopen Pawel Kocon, helaas schoot hij tegen het
been van de uit zijn doel komende Van Wieringen. Deze middag
de onbetwiste uitblinker op het
veld. Met vele reddingen hield hij
zijn ploeg op de been. Daar tegenover had keeper Pim Doeswijk
van Aalsmeer een ‘makkelijk’ middagje. Ook een kopbal van weer
Jeroen Ezink verdween aan de
verkeerde kant van de paal na een
prima bal van Joery v.d. Schraaf. In
de 35e minuut wederom een prima aanval die over vele schijven
ging van FC Aalsmeer. Uiteindelijk kwam de bal bij Remi Pasternak maar weer was het keeper
Van Wieringen die van geen wijken wist. Vlak voor rust weer een
mooie aanval. Deze keer was Remi Pasternak die vanaf de zijkant
de bal dwars over de verdediging
lobte naar Jeroen Ezink, maar helaas zijn schot ging net over. Rust
met 0-0. De tweede helft geen

wijzingen. De FC Aalsmeer voetballers ging gewoon weer door
wat ze in ze de eerste helft ook deden, prima voetballen, maar niet
scoren. Kansen wederom voor, ja
voor wie niet eigenlijk, alle middenvelders en voorhoede spelers
hebben kansen gekregen om te
scoren, maar de bal wilde er maar
niet in. In de 63e minuut werd
aanvoerder Mike v.d. Star van
MMO uit het veld gestuurd door
de goed leidende scheidsrechter
Krishna Badal nadat hij Alexander
Goes onderuit had gehaald. Kansen bleven er komen, dubbele
wissels Kevin Stam en Robin van
Zijverden uit het derde zondag
team mochten zo ook hun kruisje bemachtigen om voor het eerst
in hun voetbalcarrière door met
het eerste team mee doen. Ook
nadat een tweede speler, Jeffrey
v.d Meer, van MMO na een lichte
overtreding van het veld werd gestuurd veranderde aan de speelwijze niets. De achterhoede van
de FC Aalsmeer speelde een prima partij met wederom Mo Alaswad in het centrum. Het veldspel was goed om te zien, de passes kwamen aan, maar het scoren blijft een probleem, maar dat
is het hele seizoen al niet anders.
Wie de moeite neemt om eens
een training te bekijken snapt
er niets van. De een na de andere bal verdwijnt na een oefening
en uitvoering kiezelhard in het
doel. Er wordt zelfs na de training
door enkele spelers nog getraind
op vrije trappen, dus aan motivatie geen gebrek, alleen het geluk
ontbreekt.
Aanstaande zondag 17 februari
de laatste wedstrijd uit naar Sporting Leiden. De nieuwe opzet van
de competitie, zoals de KNVB het
zo graag ziet, bestaat in ieder geval weer uit acht wedstrijden, vier
uit en vier thuis en dan is het maar
weer afwachten wat de competitie FC Aalsmeer zondag nog meer
brengt.

Zaalvoetbalcompetitie

ZABO ronde 11 in Proosdijhal
Kudelstaart - Zaterdag 16 februari wordt de ZABO zaalvoetbalcompetitie voortgezet met de elfde speelronde. De zaalvoetbalavond begint met de wedstrijd
International Smokers Team tegen Woei. Om 19.20 uur is de aftrap bij Street Football Team tegen LEMO. Om 20.05 uur speelt
Amsec Piller tegen Joga Bonito.
Om 20.50 uur HFC Haarlem tegen
koploper Polonia Aalsmeer en
om 21.35 uur tot slot Green Fingers Uitzendbureau tegen Foot-

ball Fanatics. Publiek is van harte
welkom in de Proosdijhal aan de
Edisonstraat. De toegang is gratis
bij de ZABO.
Stand vooraf: Polonia Aalsmeer
10-25, Football Fanatics 10-22,
Green Fingers Uitzendbureau 1021, Amsec Piller 10-19, Joga Bonito 10-17, HFC Haarlem 10-15, International Smokers Team 10-12,
LEMO 10-9, Street Football Team
10-7, Woei 10-0. Meer informatie is te vinden op www.zaboaalsmeer.nl.

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 16 FEBRUARI:
F.C.AALSMEER
C.S.W. 1 - F.C.A. 1
14.30 u
C.S.W. 3 - F.C.A. 2
14.30 u
A’damsebos 4 - F.C.A. 4 10.30 u
T.O.B. 6 - F.C.A. 6
11.30 u
FCA 35+1 - Arsenal 35+2 14.30 u
F.C.A. 45+1 – A.F.C. 45+1 14.30 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
Bl.Wit V1 - R.K.D.E.S. V1

14.30 u

S.C.W.
Kon. H.F.C. 1 - S.C.W. 1
S.C.W. 2 - A.F.C. 4

14.00 u
11.30 u

S.C.W. 4 - Hillegom 3
Velsen 4 - S.C.W. 5
SCW 35+1 - Bloemend.35
Badh.d. 45+1 - SCW 45+1

14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

ZONDAG 17 FEBRUARI:
F.C.AALSMEER
Sporting Leiden1 - FCA1
F.C.A. 3 - D.E.M. 3
Eendracht’82 4 - F.C.A. 4
D.I.O. 3 - F.C.A. 5

14.00 u
11.30 u
14.00 u
12.00 u

R.K.D.E.S.
W.V.C. 2 - R.K.D.E.S 2
10.30 u
R.K.D.E.S. 3 - Kampong 4 12.00 u
Zeeburgia 3 - R.K.D.E.S. 4 12.45 u

ZSC Oceanus is landelijke
vereniging van de maand
Aalsmeer - De Aalsmeerse zwemsportclub Oceanus is door de Nederlandse Zwembond uitgeroepen tot vereniging van de maand
februari. Binnen de K.N.Z.B. wordt
regelmatig gekeken naar de talloze aangesloten zwemverenigingen en vooral naar de aangeboden vaste activiteiten binnen deze clubs. Opvallend voor
hen was, dat Oceanus zoveel verschillende mogelijkheden aanbiedt binnen hun vaste activiteitenprogramma, zodat hierdoor
het kern motto van de bond ‘een
leven lang zwemmen’ voor veAalsmeer - Ondanks wind en re- bruari speelt FCA uit tegen CSW len bewaarheid wordt. Op jongen is er afgelopen weekend in Wilnis. FCA zondag wachtte ge leeftijd kunnen de kinderen
weer volop gevoetbald. Ook de een uitwedstrijd, maar omdat het zwemmen bij het recreatiezwemeerste teams van FC Aalsmeer za- veld van tegenstander MMO in men, waarin alle mogelijkheden
terdag en zondag kwamen in ac- Hoogmade was afgekeurd, werd op het gebied van de zwemsport
tie. RKDES Kudelstaart had dit met goedkeuring van de KNVB worden aangeboden en beoeweekend vrij. FCA zaterdag had gespeeld aan de Beethovenlaan. fend. De positieve beleving van
Roda’46 als tegenstander, maar Onverwachts dus een thuiswed- het zwemmen staat centraal en
wist thuis niet te winnen van dit strijd voor FCA. Voor de fans langs al doende leert men facetten uit
team uit Leusden. Aalsmeer wist de lijn was het geen spannend het wedstrijdzwemmen, triatlon,
het eerste doelpunt te maken, treffen. Juichen voor een doel- waterpolo of vinzwemmen. Veel
maar daarna overklaste Roda’46. punt was er deze middag niet bij. van deze jonge zwemmers krijDe rust gingen de ploegen in Eindstand: 0-0. Aanstaande zon- gen hierdoor interesse in één of
met 1-3. Ook de tweede helft kon dag 17 februari wacht (weer) een meerdere zwemmogelijkheden
Aalsmeer niet echt een vuist ma- uitwedstrijd. Aalsmeer gaat op en kunnen bij de betreffende afken en verloor uiteindelijk met bezoek bij Sporting Leiden.
delingen in de loop der jaren ver3-5. Aanstaande zaterdag 16 fe- Foto: www.kicksfotos.nl
der uitgroeien tot volleerde wedstrijdzwemmers, waterpoloërs,
tri-atleten of vinzwemmers.
Heeft men een beperking, dan is
het bij Oceanus ook mogelijk om
mee te doen bij de afdeling aangepast zwemmen, het G-team
waterpolo en de afdeling triatlon.
Vermeldenswaard is zeker dat
de Mike Multi Foundation regelmatig zorgt voor financiële onAalsmeer - Dames 1 van Green- het geluk lag aan de zijde van dersteuning bij de minder valipark Aalsmeer speelde afgelo- Aalsmeer. Greenpark wist te win- de sporters binnen Oceanus. Ook
pen zaterdag 9 februari een thuis- nen met slechts één puntje meer laat de Stichting Meer Armslag af
wedstrijd. Fortissimo uit Cothem (19-20) en dat in het ‘hol van de en toe van zich horen ten behoekwam op bezoek in De Bloemhof. leeuw’!
ve van de wedstrijdzwemmers.
Heren 1 wachtte deze dag een lanZelfs voor de open water zwemge reis naar Sittard in Limburg om Nieuwe spelers
mers is er een aparte groep, die
het hier op te gaan nemen tegen Met superblije spelers en een trot- zomers in de buitenwateren van
de moeilijke concurrent, OCI Lions. se coach werd de lange reis terug Nederland te vinden is.
De handbaldames van Aalsmeer naar Aalsmeer ingezet. Door deze Als men geen wedstrijden meer
hadden aan het team van Fortis- winst op OCI Lions staat Green- wil zwemmen - of gewoon zwemsimo een geduchte tegenstander. park nu op plaats vier in de BeNe men lekker vindt - kan men zich
De ploegen waren aan elkaar ge- League. Het team krijgt overigens aansluiten bij het masterszwemwaagd en er werd over en weer in het nieuwe seizoen verster- men van Oceanus. In de loop der
gescoord. Het was uiteindelijk king van twee nieuwe handbal- jaren is deze Oceanus afdeling
Greenpark dat de winst naar zich lers. Max de Maat verruilt Quintus uitgegroeid tot de grootste bintoetrok en de eindstand op 26- voor Aalsmeer en Pepijn Michiel- nen de Nederlandse zwemver24 bepaalde. Fortissimo teleurge- sen gaat weg bij Hellas om bij enigingen. Dank zij de afdeling
steld terug naar Cothem. Aalsmeer Aalsmeer te kunnen spelen. Doel- triatlon richt Oceanus haar blik
daarentegen bouwde een feestje puntenmakers voor Greenpark: ook buiten zwembad De Waterlein de kleedkamer!
Robin (6), Vaidas en Rob (elk 4), lie: direct na de triatlon zwemtraiTim (3), Samir (2) en Erik (1). Man ning bieden zij ook loop-en fietsIn het hol van de leeuw
van de wedstrijd was doelverde- training aan. Het mooie is dat zich
De wedstrijd Heren 1 Greenpark diger Marco Verbeij.
Aalsmeer tegen OCI Lions was
een ware thriller. Spannend van- Zaterdag thuis
af het begin tot het eindsignaal. Zaterdag 16 februari staat ronde
Aalsmeer nam direct het heft in achttien van de BeNe League op
handen en wist op voorsprong te het programma. De Greenpark
komen, maar OCI Lions liet zich Aalsmeer heren krijgen HC Sasja
niet overrompelen en wist op ge- op bezoek in sporthal De Bloemlijke hoogte te komen en te blij- hof aan de Hornweg. De wedven. Even leek het erop dat dit strijd begint om 19.15 uur en het
Aalsmeer - Zaterdag 9 februari
duel gelijk zou eindigen, maar team hoopt op veel supporters!
is de tweede selectiewedstrijd in
Heemskerk voor regio West gesjoeld. In totaal 83 sjoelers streden om de hoogste eer. Wat de
vorige keer niet lukte, lukte de
winnaar bij de heren, Jan Drent,
deze keer wel. Een gemiddelde
boven de 140 in de Heren A. Met
144,20 zelfs ruim boven de 140 en
bijna 5 punten voorsprong op de
nummer twee. Petra Houweling
had, met de bruiloft van tweelingzus Elisa de dag ervoor in de
benen, wel genoeg met 136,75
gemiddeld voor de winst, maar
de voorsprong bedroeg ditmaal
slechts twee punten op de zusjes
Heijnis. Hans van Leeuwen (Klasse C) en Kees Verbruggen (Klasse
E) bezorgden Sjoelclub Aalsmeer
ook de hoofdprijs in hun klasse.
De tweede positie werd ingeno- Tweede plaatsen waren er voor
men door Ruud Maas met 1479 Albert Geleijn en Kees Kuypers,
punten. Op de eerste plek is Ber- het brons ging naar Wim VoorIn de klasse B neemt Willem Ro- tus Baas geëindigd. Hij haalde in bij, Tim van Tiem en Theo van Lemijn de leiding. Hij wist namelijk totaal 1562 punten. De eerstvol- ijden. Van de 18 Aalsmeerse deel1539 punten te behalen. Astrid gende sjoelavond is in de voor- nemers kwamen er acht in aanOverbeek werd tweede met 1521 jaarsvakantie en wel op donder- merking voor podiumplaatsen,
punten en Brigitte Hoogeboom dag 21 februari. Zoals altijd be- voorwaar geen slecht resultaat.
kwam met 1498 punten op de gint het sjoelen om 19.30 uur De laatste regiowedstrijd wordt
derde plaats terecht. Het nieu- in dorpshuis De Reede in de op zaterdag 9 maart in Heemswe lid Simone Groen wist op de- Schouwstraat. Kijk voor meer de kerk gesjoeld, dan wordt ook beze avond in de C-klasse als der- website of de facebookpagina kend gemaakt wie er naar het NK
de te eindigen met 1469 punten. van Sjoelclub Rijsenhout.
in Barneveld mogen in april.

Voetbal: Verlies en gelijk
spel voor FC Aalsmeer

Vierde plaats in BeNe League

Handbal: Winst Dames 1
en Heren 1 Greenpark

Thomas van Brakel blijft winnen bij Sjoelclub
Rijsenhout - Op donderdag 8
februari was alweer de tiende
speelavond van dit seizoen bij
Sjoelclub Rijsenhout. Ook op deze avond heeft Thomas van Brakel het voor elkaar gekregen
om de eerste plaats in te nemen
in de Hoofdklasse met een score van 1939 punten. Arnold van
der Linden werd tweede met

1757 punten en daarachter is geeindigd Rien Ravensbergen met
1750 punten. De top drie van de
A-klasse zit qua punten niet heel
ver uit elkaar. Leo van Faassen is
in deze klasse eerste geworden
met 1691 punten. De tweede
plek is voor Gert Lanser met 1644
punten en Riet Schijf is met 1637
de nummer drie van deze avond.

daar ook weer zwemmers en waterpoloërs bij aansluiten, dus een
mooie verbinding. De meeste
zwemverenigingen, die zijn aangesloten bij de K.N.Z.B. hebben te
maken met een slinkend ledenaantal. Naar de mening van de
Zwembond is één van de manieren om dit tegen te gaan, het creeren van een divers aanbod binnen de vereniging. En dat is nu
juist wat Oceanus zich eigen gemaakt heeft en hierdoor is het
ledenaantal de laatste jaren vrij
constant gebleven (circa 450 leden). Momenteel telt Oceanus
negen disciplines, waarvan de
mastersafdeling en de triatlon afdeling en het aangepast zwemmen landelijk het meest in het
oog springen. De afdelingstrainers en coördinatoren werken
samen en informeren elkaar regelmatig, zodat er onderling een
verbinding is ontstaan en geen
eilandcultuur. Hierdoor is er een
gemakkelijkere uitwisseling ontstaan op het gebied van leden,
die geschikt geacht worden voor
een bepaalde discipline.
Doordat er regelmatig verenigingsbrede evenementen worden georganiseerd, waarbij vanuit zoveel mogelijke afdelingen
deelnemers aanwezig zijn, is er
ook sprake van een goede ontmoeting tussen deze verschillende leden. De zwemloop in het
voorjaar en de poeloversteek einde juni zijn hier een mooi voorbeeld van, evenals de 100 x 100
meter tijdens de kerstvakantie.
De kerndoelstelling binnen Oceanus is dat ieder lid zoveel mogelijk plezier beleeft in wat voor facet van de zwemsport dan ook.
Dankzij een heel groot aantal vrijwilligers is dit mogelijk, zoals dit
binnen vele Aalsmeerse verenigingen het geval is. Op de oceanus website is meer informatie te
vinden: www.oceanusaalsmeer.nl

Tweede selectiewedstrijd regio West

8 Podiumplaatsen voor
Sjoelclub Aalsmeer

Uitslagen per Klasse:
Hoofdklasse Dames A: 1. Petra Houweling: 136,75 gemiddeld en 6. Marry Verhoeven:
121,75. Hoofdklasse Heren A: 1.
Jan Drent: 144,20 gemiddeld, 2.
Martin van den Heuvel: 139,90,
3. Wim Voorbij: 138,10 en 4. Cock
Tukker: 134,60. Hoofdklasse Heren B: 1. Leo van Tiem: 134,90 gemiddeld, 2. Albert Geleijn: 133,30
en 3. Tim van Tiem: 131,10. Klasse C: 1. Hans van Leeuwen: 132,05
gemiddeld en 4. Tiny Amsing:
128,60. Klasse D: 2. Kees Kuypers: 129,20 gemiddeld en 5. Karin Dijkstra: 122,60 Klasse E: 1.
Kees Verbruggen: 124,05 gemiddeld. Klasse F: 3. Theo van Leijden: 119,75 gemiddeld, 4. Marja Springin’tVeld: 119,20, 7. Jacob
van ’t Hof: 116,75, 11. Thijs Brozius: 113,85, 14. Wijnand Springin’tVeld: 108,55 en 15. Sjaak Siebeling: 106,70. Klasse G: 4. Mirjam
van den Berg: 109,40.
Competitieavond
De volgende competitieavond is
vanavond, donderdag 14 februari, en begint om 20.00 uur in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Zie voor
uitslagen en informatie ook de
website van Sjoelclub Aalsmeer
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.
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Jeugdschaken

Afscheid penningmeester Anko Splinter

Jasper van slag bij AAS

Grote opkomst bij 90-jarig
bestaan IJsclub Oost
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 8
februari werd weer de jaarvergadering van IJsclub Aalsmeer-Oost
in The Beach gehouden. Naast
de vergadering werd ook feestelijk stilgestaan bij het 90-jarig bestaan. De avond begon met het
officiële gedeelte, waarin de jaarvergadering werd gehouden. Hier
werd ook stil gestaan bij het afscheid van de huidige penningmeester Anko Splinter. Anko was
meer dan 25 jaar bestuurslid,
waarvan 20 jaar penningmeester.
Anko staat bekend om zijn gedetailleerde administratie van de financiën. De IJsclub is Anko zeer
dankbaar voor al zijn inspanningen in de afgelopen decennia. Er
was ook een woord van dank voor
Anko’s vrouw Til. Zij was ook dikwijls betrokken bij de IJsclub, onder andere bij de koek en zopie.
De IJsclub hoopt Anko en Til ten
tijde van natuurijs uiteraard te
vinden op de ijsbaan voor de welkome adviezen en natuurlijk de
gezelligheid. Met goedkeuring
van de aanwezige leden heeft
Roel de Ruiter de functie van penningmeester overgenomen.

Pubquiz en de Klught
Na het officiële gedeelte was het
tijd voor de feestelijkheden ter
ere van het 90-jarig bestaan. Tijdens een gezellige pubquiz, welke werd geleid door Henk van
Leeuwen, kregen de leden in diverse rondes de nodige (moeilijke) vragen gepresenteerd. Met
een ronde (winter)sport, foto vragen, ijsclub historie en muziekfragmenten was er voor iedereen
genoeg om over na te denken.
De muziekvragen werden live gespeeld door de Farregatse band
De Klught. Na de quiz was het
aan de Klught om het feestelijk programma af te sluiten. Een
groot deel van meer dan 90 aanwezigen waagde zelfs een dansje
op de vele klassiekers die werden
gespeeld.
Speelavond
Op vrijdag 22 maart vindt de
speelavond van IJsclub Aalsmeer
Oost weer plaats, wederom in
The Beach aan de Oosteinderweg
247a. Vanaf 20.00 is het mogelijk
om te klaverjassen, te boxen of te
sjoelen voor mooie prijzen.

Jeugdhandbal

Mooie overwinning voor
handbalsters RKDES E2
Kudelstaart - De meiden van RKDES E2 gaan dit seizoen als een
speer. Afgelopen zaterdag 8 februari wisten ze opnieuw de wedstrijd winnend af te sluiten met
9-5 tegen Vido E3 uit Purmerend.
Een prachtige overwinning thuis
in de Proosdijhal. Het team moest
het deze week helaas stellen zonder Lotte, die een turnwedstrijd
had. Hoewel Lotte’s afwezigheid
gemerkt werd speelde de rest van
het team fanatiek en sterk. Er zat
flink tempo in het spel en er werd
goed aangevallen en verdedigd.
Sascha was goed op dreef, want
ze scoorde in de eerste 5 minuten
1-0 en binnen 3 minuten schoot
ze weer raak: 2-0. Keeper Anouk
blokkeerde heel effectief een
paar gevaarlijke ballen van Vido.
Het mooie schot van Isa in de 17e
minuut miste maar net. Annabelle dribbelde in een mooie solo actie langs de zijkant, maar de worp
miste helaas het doel. De verdediger van Vido raakte per ongeluk haar gezicht en moest even
bijkomen van de schrik op de

Wedstrijdturnen SV Omnia 2000

Goud voor Danielle, Noël
en Britt, Ayanna zilver!
Aalsmeer - Op zaterdag 9 februari werd de tweede reeks voorwedstrijden gehouden voor het
Rayon Amsterdam in de turnhal in Amsterdam-Sloten. Vorige
week hadden er al 33 turnsters
van SV Omnia 2000 deelgenomen en nu waren er nog 9 turnsters die in de overige categorieen de rayonwedstrijden gingen
turnen onder leiding van trainsters Anneke Nap en Ilse Sandifort. Trainster Mariët Tas heeft
twee wedstrijden gejureerd en Ilse de laatste wedstrijd.
In de categorie Pupil 1 D2 turnden vier Omnia-turnsters. Britt
de Vos eindigde van de 21 deelneemsters op de tiende plaats.
Lotte Verzeilberg werd derde op
de Sprong en eindigde in totaal
op de achtste plaats. Amy Egberink scoorde samen met Noël
Tan met 14.500 de eerste plaats
bij de Brug. Een mooie prestatie
van deze turnsters. In het eindklassement eindigde Amy op de
zevende plaats. Behalve de eerste plaats op de Brug scoorde Noel ook nog de eerste plaats bij de
Balk en de tweede plaats bij de
Vloer. In het eindklassement ein-

digde Noël dan ook zeer verdiend
op de eerste plaats en won daarmee de gouden medaille.
In de categorie Jeugd 5e divisie
turnden twee Omnia-turnsters,
Esmée Rolden en Ayanna Hardjoprajitno. Esmée behaalde de
derde plaats bij Sprong en Balk.
In het eindklassement eindigde
ze op de vierde plaats en won
daarmee een medaille. Ayanna
werd eerste op de Vloer, tweede op de Balk en tweede op de
Sprong. In totaal eindigde Ayanna op de tweede plaats en won
dus de zilveren medaille. In de categorie junioren 5e divisie turnde
Britt Beelen een mooie constante
wedstrijd met een tweede plaats
op Brug en Vloer en een eerste
plaats op Balk en Sprong. In het
eindklassement eindigde Britt op
de eerste plaats en won dus een
gouden medaille. In de categorie
senioren 5e divisie turnden twee
Omnia-turnsters, Tanya Karoui en
Danielle Lohuis. Tanya scoorde de
eerste plaats bij de Sprong en de
derde plaats bij de Brug. In totaal eindigde Tanya op de vierde
plaats en kreeg hiervoor een medaille. Danielle turnde een hele

Aalsmeer - Uitschakelen van de
verdediging is in het Stappenplan (de officiële KNSB lesmethode) een bekend gegeven. Desondanks probeerde Jasper tegen
Luuk ook de d-lijn te bezetten
totdat hij tot zijn ontzetting zag
dat Pxf3 schaak de dekking van
zijn toren ophief, hetgeen meteen een stuk kostte. Geheel van
slag gaf Jasper daarna zijn dame weg en kon opgeven. Christiaan versterkte zijn tweede plaats
door van Robert te winnen en
volgt Luuk nu op 5 punten. Konrad en Luuk B wonnen van Marien
en Niek en staan nu gedeeld derde met 9.5 punten. Simon( 6 jaar)

bank bij coach Sandrine. De eerste helft werd prachtig afgesloten
met 6-0. In de 4e minuut van de
tweede helft scoort Vido het eerste doelpunt. Keeper Isa stond de
tweede helft in het doel en had
een paar hele mooie reddingen.
Ook Lotte viel op. Haar specialiteit: vrij lopen in de hoeken en
in een flits de bal afpakken. Suze verraste de tegenstander door
ineens te draaien met een snoeihard schot op doel. Sarah doorziet en overziet het spel, ziet altijd wie er vrij staat en gooit dan
de bal perfect in de handen. De
mooiste actie van de wedstrijd
kwam van Sascha, die met strakke passes dwars door de verdediging heen liep en bij herhaling
hard scoorde. De keeper van Vido
had het nakijken.
Coach Sandrine was heel tevreden na deze mooie wedstrijd.
Hoewel er altijd verbeterpunten zijn was er vooral blijdschap
en een overwinning te vieren. Aalsmeer - De Oceanus waterpoThuis gewonnen met 9-5 dus. Een lodames 1, de nummer twee in
de competitie, speelde afgelopen
prachtig resultaat!
zaterdag in thuisbad De Waterlelie tegen nummer drie, DWT. Na
twee verloren wedstrijden moesten de dames zich herpakken deze
week. Er was veel getraind op de
man meer, want daar werd niet uit
gescoord de laatste paar wedstrijden. Met een vliegende start stond
het na twee periodes 6-0. Hoewel
dit eigenlijk al dubbele cijfers hadden moeten zijn, kan Oceanus terugkijken op een goede wedstrijd.
Drie uit drie uit de man meer situaties werd afgemaakt en de team
effort in de verdediging zorgde ervoor dat er maar twee keer tegen
werd gescoord. Doelpunten werden gemaakt door Fabiënne Vork
(3x), Noortje van der Meer en Wyke Nieuwenhuizen (beide 2x), Sofie van der Ven, Noëlla Hond en
Marieke Weijers (allen 1x).

maakte gehakt van Rune en staat
nu met Jasper en Robert gedeeld
vijfde met 9 punten. Victoria won
van Sem, maar kon lang de beslissende zet niet vinden. Maar
ze stond zo goed dat dit niet uitmaakte en tenslotte vond ze de
winnende voorzetting. Het AAS
dames duel tussen Merel en Lola gaf een verschil in stijlen. Waar
Lola de babbel-aanpak prefereerde, speelde Merel stoïcijns en
zeer geconcentreerd. De laatste
aanpak werkte toch beter en Merel kon alweer een punt bijschrijven. Kijk voor alle uitslagen en de
stand op www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Waterpolo

Oceanus dames 1 wint
van nummer drie, DWT

Honk- en softbalvereniging Thamen

Beeballers winnen 2 keer bij
indoortoernooi in Haarlem

Verlies Heren 1
Heren 1 mocht op zondagmiddag naar Rosmalen om te spelen
tegen De Treffers.
Met een aantal versterkingen
vanuit Heren 2 werd er verdedigend een redelijke wedstrijd
gespeeld. De doelpunten tegen kwamen vaak voort uit kleine individuele fouten. In de aanval kon er echter te weinig gevaar worden gesticht. Er werden
vaak lange, verzorgde aanvallen
gespeeld, maar er werd te weinig
gebruik gemaakt van de geboden ruimtes. Uiteindelijk won De
Treffers met 9-3.
Overige uitslagen:
ZPC Amersfoort 3 – Heren 2: 13-2
AquaWaard1 - Heren 3: 5-4
Dames 2 – DWT 2: 6-8
Heren 4 – De Meerkoeten 2: 10-4
Aquawaard - ZPCH/Oceanus/
De Amstel MO17: 8-2

De Kwakel - Zondag 10 februari
gingen de beeballers van honken softbalvereniging Thamen
naar Onze Gezellen in Haarlem
voor een indoortoernooi. De eer-

ste test sinds de kinderen weer
in training zijn gegaan. De eerste wedstrijd was tegen Kinheim
en door beide teams werd er zeer
leuk gespeeld. Mooie acties werden er door spelers van beide
teams gemaakt. Goed veldwerk
goede wedstrijd. Ze behaalde de en zelfs een homerun voor Thaderde plaats op Sprong en Vloer, men. De wedstrijd werd met een
tweede plaats bij de Balk en eer- mooie 20-14 overwinning afgeste plaats bij de Brug. In het eind- sloten. De tweede wedstrijd was
klassement eindigde Danielle op tegen Terrasvogels uit Santpoort.
de eerste plaats. Een gouden me- De Thamen beeballers speelden
een sterke wedstrijd tegen een
daille voor Danielle.
goede tegenstander. Er was goed
slagwerk van beide teams, maar
Rayonkampioenen
Britt Beelen bij de junioren en Da- ook nu waren er weer mooie acnielle Lohuis bij de senioren wis- ties in het veld. Ook deze wedten zowel bij de eerste voorwed- strijd werd gewonnen door de
strijd in november als bij deze beeballers van Thamen. De spetweede voorwedstrijd de eerste lers en speelsters hebben het alplaats te bereiken. Zij mogen zich lemaal fantastisch gedaan en de
met recht rayonkampioenen noe- meegereisde fans hebben genomen. Net als de 33 turnsters die ten van een zeer geslaagde midvorige week hun tweede voor- dag.
wedstrijd geturnd hebben, moeten ook deze negen turnsters de Meetrainen
prestaties van de andere rayons Ben jij 5 jaar of ouder en wil je
in Noord-Holland afwachten. Als een keer komen meetrainen? Je
alle rayonwedstrijden geturnd bent van harte welkom op zaterzijn, wordt de doorstroming naar dag 2 en/of zaterdag 9 maart van
de Regiokampioenschappen ver- 10.00 tot 11.30 uur in de gymzaal
meld. De turnsters en trainsters van de Brede School in Uithoorn.
kunnen met trots terugkijken op Geef alleen wel even door dat je
deze mooie wedstrijddag met komt via e-mail naar nieuweledrie gouden en één zilveren me- den@thamen.info of via WhatsApp naar 06-51679394
dailles.

Kennismaken met hockey
voor jeugd bij Qui Vive
De Kwakel - Het voorjaar komt er
weer aan en dat betekent dat de
winterstop er bij de hockey weer
bijna op zit. Alle kinderen die bij
Qui Vive hockeyen gaan na de
voorjaarsvakantie weer lekker het
veld op. Ook voor de stokstaartjes
gaat het voorjaarsblok weer bijna
beginnen. Ben jij 4, 5 of 6 jaar oud
en zit je in groep 1 of 2? Dan kun
je vanaf zondag 17 maart gezellig kennis komen maken met hockey. Bij Qui Vive wordt dan weer
gestart met een blok van acht
trainingen. Er wordt gehockeyd
van 9.30 tot 10.30 uur. Een uurtje lekker in de weer en ontdek-

ken wat een leuke, gezellige sport
dit is. Sommige kinderen hebben
al één of meerdere blokken meegedaan en ook zij kunnen zich uiteraard weer opgeven om verder
te gaan met datgene wat ze hiervoor al geleerd hebben. Voor informatie of aanmelding kan een
mail getuurd worden naar stokstaartjes@quivive.nl. Qui Vive
hoopt weer veel kinderen op de
zondagochtend welkom te mogen heten. Ook jongens en meiden van 6 jaar of ouder bent kunnen natuurlijk ook gezellig komen hockeyen. Meer informatie
hierover op www.quivive.nl
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Biljartvereniging Aalsmeer

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Aalsmeer - Drie keer de volle
winst voor de dagcompetitie van
Biljartvereniging Aalsmeer in de
thuiswedstrijden op de vrijdagmiddag tegen de drie teams van
Jacobswoude uit Woubrugge.
Door de winst op Jacobswoude
E klom het team van Aalsmeer
A drie plaatsen, van zestien naar
de dertien met drie keer 12 en
eenmaal 6 punten. Eindstand:
Aalsmeer A 42 en Jacobswoude E
31 punten.
Door de winst voor Aalsmeer B
met 44 punten steeg het team
liefst zes plaatsen op de ranglijst.
Arnold Heuzen wist in twintig
beurten eerste speler Gijs Vrolijk
van Jacobswoude C met 110 caramboles te verslaan. Ook Wim
Berghoef en Fred Pol lieten twaalf
punten noteren. Wim Nederstigt
moest genoegen nemen met
acht punten. Eindstand: Aalsmeer
B 44 en Jacobswoude C 36 punten.
Ook voor team Aalsmeer C winst.
Henk Bos was niet in goeie doen
deze middag en had teveel beurten nodig en verloor dan ook van
zijn tegenstander met een tekort
van zeven caramboles. Harry Batenburg was tot beurt negentien
goed op dreef, daarna vijf missers
, maar in beurt 25 liet hij toch zijn
laatste en winnende carambole noteren. Martin van der Laarse liet ook 12 punten bijschrijven. Jammer voor Henk v/d Sluis
die kwam voor een remise één carambole te kort. Aalsmeer C steeg
door deze overwinning vijf plaatsen. Eindstand: Aalsmeer C 42 en
Jacobswoude A 35 punten.

Kudelstaart - Vorige week vrijdag was weer een dartsavond van
de Poel’s Eye in het Dorpshuis van
Kudelstaart. Wederom was de opkomst prima, voor de vierde keer
op rij was het deelnemers aantal
een getal tussen de veertig en vijftig. Tim van de Poel werd de grote winnaar van de avond. Na een
droogte van vier seizoenen won
Tim eerder dit jaar al een speelavond en dat deed hij nu dunnetjes over. Na een knap rijtje overwinningen op Rene Kruit, Ronald
Baars, Floor van Zanten en Tjitte Miedema won Tim voor de zesde keer ooit. Hiermee kwam hij op
gelijke hoogte met onder andere
Tjitte. Tjitte was zelf ook een tevreden man, want hij bereikte voor
het eerst sinds drie seizoenen de
finale. Bovendien had Tjitte met
een prachtige finish van 129 de
hoogste uitgooi van de avond.
Tim had ook een extra prijs, want
hij werd, mede dankzij de twee
gewonnen speelavonden, winnaar van de derde periode. Er waren echter twee periode kampioenen, want Ronald Baars vergaarde
in de afgelopen drie speelavonden uiterst knap precies even veel
punten als Tim. Ronald bereikte
drie keer op rij het hoogste niveau,
en behaalde een keer bonuspunten met de hoogste uitgooi van
de avond. John Guldemond ging
de avond nog in als koploper in
de derde periode, maar hij belandde in het tweede niveau en
verloor daar in de kwartfinale van
Huib Gootjes. Huib stoomde daarna via Anno Knol en Rick Fransen
tegelijk door naar de overwinning.
Het was zijn tweede overwinning
van het tweede niveau dit seizoen

Drie keer de volle winst
voor de dagcompetitie

Geen uitschieters bij het
kaarten bij FC Aalsmeer
Aalsmeer - Zonder de zieke organisator Jos is er afgelopen vrijdag
8 februari ‘gewoon’ gekaart bij FC
Aalsmeer. Het waren opnieuw
Hennie Spaargaren en Wim Ruts
die de eerste plaats opeisten met
5319 punten. Na een stroef eerste
potje waren de tweede en derde
van zo’n kaliber dat ze toch uiteindelijk met een kleine voorsprong
op de eerste plaats eindigden.
Nog vier avonden te gaan voor
de competitie en de vraag is dan
ook wel terecht: Hoe gaat men
met die druk om en hebben Hennie en Wim te vroeg hun ambities, lees kaarten, op tafel gelegd?
Afgelopen weekend is er druk gespeculeerd en de mening van
de kenners is dat ze te vroeg zijn
gaan pieken. Afwachten maar. Op
twee zijn Wim Braam en Geert

Tafeltenniscompetitie

Gelijk spel Bloemenlust 1
Aalsmeer - In de uitwedstrijd tegen Tempo Team 9 kwam Bloemenlust 1 al snel op een 3-0 achterstand, omdat Bart Spaargaren,
Johan Berk en Dirk Biesheuvel alle drie hun eerste enkelspel verloren. In een spannende partij wisten Bart en Johan vervolgens wel
het dubbelspel naar zich toe te
trekken (7-11, 17-15, 11-7, 7-11,
7-11). En door overwinningen
van Bart en Dirk trok Bloemenlust de stand weer gelijk (3-3). Johan moest toestaan dat Tempo
Team weer een 4-3 voorsprong
nam, maar weer Dirk en vervolgens Bart zorgden met zwaarbevochten zeges voor een 4-5 voorsprong. Helaas kon Johan in de
laatste partij niet voor de eindzege zorgen, waardoor Bloemenlust 1 genoegen moest nemen
met een 5-5 puntendeling.
In de DUO-competitie moesten
Jan Spaargaren en Dirk Biesheuvel het in de Bloemhof opnemen
tegen TSTZ Haarlem 2 en door alle enkelspelen te winnen kwam

Darter Tim van de Poel
weer bij Poel’s Eye

Het C 1 Team is op de ranglist van
plaats gewisseld, van de tweede
naar de derde plaats. Wim Besselse kon het geweld in de uitwedstrijd tegen BV De Sport speler
Cock Baas niet bijhouden. Cock
legde zijn 153 in 9 beurten op tafel. Hoewel een moyenne van 5
voor Wim ook niet slecht is. Ton
Bocxe tegen Ruud Warmerdam
had wel een paar beurten meer
nodig om de winst naar zich toe
te trekken, de 12 punten waren erg belangrijk voor het team.
Rob ten Brink had aan 17 beurten
en een hoogste serie van 26 ge- Kudelstaart - Maar liefst 87 deelnoeg tegen Jan van Veen. Weer nemers waren afgelopen vrijdaghet maximale te behalen punten avond 8 februari in het Dorpshuis
voor Rob. Na de nederlaag van om extra inkomsten te vergaren
Wim Besselse zag het er in eer- voor hun clubkas op de door de
ste instantie niet naar uit dat de Stichting Supporting Kudelstaart
winst naar Aalsmeer gebracht georganiseerde kienavond. Met
kon worden. Er werd gewon- medewerking van onder andere
nen met slechts één punt ver- DJ Ronald Wegbrans, die de heschil. Eindstand: De Sport 25 en le avond voor de muziek en de
spannende toon zorgde, werd
Aalsmeer 26 punten.
Ook de C 2 teams zitten in een het een zeer geslaagde en spanstijgende lijn. Dit ondanks het nende avond.
verlies van Hans Spaargaren die Grote hilariteit ontstond er in de
vijf punten liet noteren. Team zaal toen er iemand zich bij het
Spaargaren steeg naar plaats drie podium meldde en een valse kien
dankzij zijn teamgenoten Teun bleek te hebben. Ja, en dan moet
Verkaik en Paul v/d. Aar, die bei- je volgens oud gebruik een liedje
den hun partij in winst wisten om zingen. Het toeval wil dat het bete zetten tegen De Heul. Al met al stuur wist dat deze deelneemster
een nipte overwinning voor het goed kan zingen. Dus is men daar
team Eindstand: Aalsmeer 29 en maar snel mee gestopt en weer
Heul 28 punten.
Team Plasmeijer behaalde de
maximale winst tegen BV De Plas
en steeg hiermee vier plaatsen in
de ranglijst. Eindstand: Aalsmeer
Aalsmeer - Slechts 34 paren bon36 en De Plas 20 punten.
den de strijd aan bij Bridgeclub
Piet Maarsen
Onder Ons afgelopen woensdag.
De avond kende een betrekkelijk
vlak verloop met maar drie opmerkelijke spellen.
In de A-lijn werd op spel 6 1 Sans
Atout gedoubleerd en dat ging
kwetsbaar 3 down voor –800.
Ook in de A-lijn werd slechts door
één paar op spel 15 6 Sans Atout
geboden en gemaakt door goed
Bruine de Bruin geëindigd met afspelen. In de B-lijn was er maar
5307 punten, plaats drie was voor één paar dat op spel 23 6 HarBerry en Peter Springintveld met ten bood en maakte. In de C-lijn
5248 punten en de poedelprijs slechts enkele kleine schermutsewas voor Jan Damen en Gerie van lingen die geen grote scores opleverden.
de Dool met 3579 punten.
Bij het hartenjagen was er een felle strijd tussen Han Hogervorst en
Bets Romkema. Deze werd door
laatst genoemde met twee punten minder bekroond met de eerste plaats. Op plaats twee dus
Han Hogervorst met 169 puntenen plek drie werd veroverd door
Marcel Schijf met 194 punten. De
poedelprijs is uitgereikt aan VikKudelstaart - Als leider begintor Hogervorst met 282 punten.
De volgende kaartavond is vrij- nen aan de slotrace van de natidag 22 februari in het FCA-club- onale strandracecompetitie, de
huis aan de Beethovenlaan. Aan- rit glansrijk winnen en toch naast
vang 20.15 uur, aanwezig 20.00 de eindzege grijpen. Het klinkt
als hocus pocus, maar voor Jordy
uur.
Buskermolen uit Kudelstaart was
het afgelopen zondag aan de finish bij Renesse wel harde werkelijkheid. De renners mochten aan
het einde van de acht wedstrijden tellende reeks hun slechtste
resultaat wegstrepen en deze reer een klinkende 4-1 overwinning gel in het reglement bleek vooral
uit de bus. Alleen het dubbelspel profijtelijk voor Jasper Ockeloen.
werd gewonnen door de bezoe- Na het maken van de sommen
was een derde plek in de daguitkers.
Bloemenlust 2 ontving in de slag voor de inwoner van Zwarte
Bloemhof Het Nootwheer 12 en Kat aan de Amstel net voldoenin het begin ging het gelijk op de voor de eindzege. Sneu voor
naar 2-2. Philippe Monnier wist Jordy Buskermolen, die acht punzijn eerste enkelspel niet te win- ten te weinig verzamelde. “Het
nen, waarna Irene Gerritsma met- ging uiteindelijk om één positie in
een zorgde voor de gelijkmaker. de uitslag, meer dan het pakken
Door een overwinning van Horst van de overwinning had ik vanKrassen in vijf games kwam Bloe- daag niet kunnen doen”, zei de ‘bimenlust 2 zelfs op een 2-1 voor- ker’ van Team Theo Schilder. Toch
sprong. Horst en Frans Ravesteijn toonde hij zich ook tevreden. “Het
konden in het dubbelspel net gaat al een paar weken goed. Dan
geen beslissende vijfde game af- is het fijn om dat beloond te zien
dwingen (6-11, 12-14, 11-5, 12- met een tweede ritoverwinning.
14), waarna Het Nootwheer van Bovendien heb ik veel steun geeen 2-2 tussenstand uitliep naar had van mijn ploeg, we finishten
2-7. Hier zaten drie partijen bij met drie man bij de beste tien.”
die pas verloren gingen met 9-11
in de vijfde game, dus de uitslag Hoofdrekenen
had ook heel anders kunnen zijn. Voor de start van de slotrace over
Philippe zorgde met een zege in de 73 kilometer wist klassementsde laatste wedstrijd nog voor het leider Buskermolen dat hij hard
derde punt en daardoor een ge- moest trappen en foutloos moest
hoofdrekenen om kans te maflatteerde 3-7 eindstand.

Opnieuw hoogste eer voor Hennie en Wim

23

Hoogste bedrag voor korfbalvereniging

Kienen voor de clubkas
tot de orde van de avond overgegaan. Korfbal Vereniging VZOD
was met de grootste afvaardiging op komen dagen en heeft
het hoogste bedrag bij elkaar gekiend, namelijk 360 euro. De overige vereniging ontvangen de
volgende bedrag op hun bankrekening bijgeschreven.
De Kudelstaartse damesvereniging 240 euro, Carnavalsvereniging de Pretpeurders 225 euro,
S.V. Omnia 180 euro, Schaatstrainersgroep VZOD en Muziekvereniging Flora 45 euro, voor Dart
vereniging Poel’s Eye 30 euro en
15 euro voor de Ouderen vereniging Kudelstaart. “Zeker een
avond die voor herhaling vatbaar
is”, aldus het bestuur van Stichting Supporting Kudelstaart
Foto: www.kicksfotos.nl

Vlak verloop bridgeavond
De uitslag in de A-lijn: 1e Bert
Huiskes en Hans Visser met
61.67%, 2e Wil Jongkind en Agnethe van der Goot met 55.42%
en 3e Gert Wentzel en Lucas Rombouts met 54.17% en dat terwijl
ze veronderstelden dat ze waarschijnlijk niet meer dan 47% zouden hebben! In de B-lijn: 1e Nico Tas en Hennie Jooren met
62.71%, 2e Ria Slagboom en Kees
Brockhoff met 57.71% en 3e Ed
Kilian en Ton Leuven met 53.54%.
In de C-lijn: 1e Stien en Frits Blommestijn met 59.90%, 2e Ans van
Maanen en Henny van der Laarse
met 56.88% en 3e To en Jan Overwater met 55.10%.

Eindwinst ontglipt strandracer

Dagzege met sneu randje
voor Jordy Buskermolen

en de negende keer ooit. Nog niet
genoemden halve finalisten waren Tibor Hogervorst in het hoogste niveau en Sander ter Schure in
het tweede niveau.
Speelavond
Volgende week vrijdag 22 februari is de volgende speelavond van
de Poel’s Eye in het Dorpshuis. Hopelijk zijn er wéér veel nieuwe gezichten en kan de vijfde 40 plusser
op rij bijgeschreven worden. 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 inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. Op de website
www.poelseye.nl is nog meer informatie te vinden.
Tjitte Miedema, finalist en hoogste uitgooier, naast winnaar van
de avond en periodekampioen Tim
van de Poel.

Schaken

Victorie begint voor AAS
niet in Alkmaar
Aalsmeer - Een zwaar gehavend
AAS moest afgelopen zaterdag 9
februari schaken tegen het enorm
sterke Waagtoren in Alkmaar.
Door ziekte en andere verplichtingen werd er slechts met zeven
man aangetreden. Invaller Martin
van Zaanen trof op bord 8 de gevreesde damesschaakster Maaike Keetman. Martin behandelde
de Spaanse opening op geheel eigen wijze, rokeerde lang en werd
helemaal van het bord gehakt, 2-0
voor de thuisploeg. Marc Trimp
trof op bord 2 FM Danny de Ruiter
die een verwoestende koningsaanval opzette en er dwars door
heen ging. FM Johannes Rudolph
offerde met wit een pion voor initiatief, maar zijn tegenstander van
Tellingen is dit seizoen enorm in
vorm en wist goed te verdedigen. Na onderling overleg werd
een remise aanbod geaccepteerd.
Simon Groot speelde tegen een
aanmerkelijk hoger gerate speler en behaalde een verdienstelijke remise, maar de aimabele gastheren stonden nu wel op 4-1. FM
Jeffrey van Vliet is momenteel
in bloedvorm en schoof IM Yong
Hoon de Rover van het bord af, de

ken op de eindwinst, een lastige
opgave met nog zo’n zeven kandidaatwinnaars in zijn rug. Wie
mocht hij onderweg ruimte gunnen en wie niet? Na het tweede
keerpunt bij Westenschouwen,
met nog 15 kilometer te gaan,
kon Buskermolen zijn hoofd al
opschonen. Hij was present in een
kopgroep van twaalf man en telde vier ploeggenoten aan zijn zijde. Op Ockeloen na hadden alle
andere kanshebbers de slag gemist. In de slotfase, met de wind
in de rug, werd er geknokt om de
winst. Vijf sterken bleven vooraan
over. Buskermolen viel keer op
keer aan en sloeg kort voor de finish het beslissende gaatje. In de
slotrit werd Thijs Zonneveld tweede, Ockeloen derde, Peter Koning
vierde en Tino Haakman vijfde. In
het eindklassement verzamelde
Ockeloen 1214 punten, Buskermolen scoorde acht punten minder. Thijs Zonneveld, ploegmaat
van Buskermolen, volgde als der- Aalsmeer - Patrick heeft een duidelijk stempel gedrukt op de vasde met 87 punten achterstand.
te dartavonden op de dinsdag in
buurthuis ‘t Middelpunt. Op 29
Titelstrijd
Zondag 24 februari wordt het januari waren er niet veel deelstrandraceseizoen afgesloten met nemers, zodoende kon iedereen
het nationale kampioenschap tegen elkaar spelen. Patrick verop het strand bij Rockanje, een sloeg alle anderen en werd glorace over 54 kilometer. Een nieu- rieus eerste. Peter Bakker werd
we kans voor Jordy Buskermolen. tweede, Gerben de Vries derde en
Hij heeft er zin in: “Het NK is een Kees de Lange werd vierde door
groot doel voor mij. Ik voel me onder andere een mooie uitgooi
goed en hoop de komende da- van 111 met de bull. Op 5 februgen fit te blijven om het maximale ari begon Patrick in zijn poule
met winst in de eerste leg in zes
eruit te halen.”

Azen waren weer wat terug in de
wedstrijd. Maar helaas, een sensatie bleef uit, Jasper van Eijk had
een kwaliteit geofferd voor initiatief, maar in een spectaculair tijdnoodduel ging het initiatief verloren en bracht de kwaliteit de
doorslag, 5-3 en de wedstrijd was
verloren. Als laatste speelde de
nestor van het team, Ben de Leur,
al hoestend tegen Jos Vlaming.
Er was een Tarrasch opening gespeeld en het bekende duel rond
een geïsoleerde pion bepaalde
de partij. Een isolani geeft initiatief en Ben moest lang verdedigen. Een remise aanbod werd afgeslagen door zwart en Jos speelde door voor de winst, na de uitslag van Jasper afgewacht te hebben. Echter zwart over pushde de
zaak en liep in een nare penning
en kon opgeven. Daarmee was de
uitslag 5-3 voor de Alkmaarders,
maar waren de Azen niet geheel
ontevreden door de damage prevention. Volgende ronde het aloude VAS thuis en is het zaak weer
eens matchpunten te pakken. Zie
voor individuele uitslagen: www.
aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Patrick drukt stempel
op dinsdag dartavond
beurten en de rest van de avond
won hij alle overige wedstrijden,
al was het in de finale tegen Peter Bakker op het nippertje. In de
halve finale gooide Ben van Dam
nog keurig 100 uit. Henk van der
Stroom wist op deze avond Hans
Dolk te verschalken. Gerben de
Vries was ook goed op dreef en
eindigde als derde. Aankomende
talenten zijn van harte welkom
op de dinsdagavond vanaf 20.00
uur in ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De entree is 2,50 euro
en de minimum leeftijd is 16 jaar.

