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Ontwikkeling Tupla Vastgoed laat 
bij monde van Robert-Jan Wes-
selius weten dat er inderdaad 
hard gewerkt wordt op de achter-
grond om de bouwplannen ge-
reed te maken, waarna de aan-
vraag voor een bouwvergunning 
ingediend kan worden. De afge-
lopen periode is de verwildering 
en de enorme troep rondom de 
Zuiderkerk opgeruimd. “Het ter-
rein van de Zuiderkerk en met na-
me de parkeerplaats van voorma-
lig wijkgebouw De Schakel was 
in de afgelopen jaren een stort-
plaats geworden waar willekeu-
rige personen hun (bouw)afval 
storten en regelmatig ongure ty-
pes rondhingen”, vertelt Wesse-
lius. “Verder hebben een aantal 
malen krakers zich toegang tot 
de kerk en de voormalige pasto-
rie verschaft. Aanvankelijk wilden 
we de omwonenden de moge-
lijkheid bieden om zo lang moge-
lijk gebruik te blijven maken van 
ons parkeerterrein, maar nu von-
den wij het toch echt tijd om het 
terrein rigoureus op te ruimen en 
daarmee een einde te maken aan 
de verrommeling van het gebied. 
Daar hoort ook het slopen van 
de voormalige pastorie bij, even-
als het kappen van acht platanen 
voor de ingang van de kerk aan 
de Hortensialaan.”
 
Waardevolle bomen
Het kappen van bomen geeft in 
Aalsmeer veelal reuring en ook 
in het geval van deze acht plata-
nen zijn inwoners in de pen ge-
klommen. Het betreft tot slot mo-
numentale bomen die juist om-
armd zouden moeten worden. 

Deze ‘oudjes’ verdienen respect 
en zouden koste wat kost behou-
den dienen te blijven. De fractie 
van Absoluut Aalsmeer is het hier 
mee eens en heeft besloten een 
verzoek in te dienen bij het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders om geen vergunning te ver-
lenen voor het kappen van deze 
bomen. De acht platanen staan 
immers op de lijst waardevolle 
bomen van de gemeente. 
Robert-Jan Wesselius begrijpt de 
tumult wel, maar, zo laat hij we-
ten: “De bomen staan, zoals in het 
bestemmingsplan te zien is, in de 
weg voor de bouwplannen. Ons 
voornemen is om nieuwe bomen 
terug te plaatsen in het project 
Zuiderkerk.”
 
Stijging bouwkosten
De bedoeling is dat Tupla hier 
maximaal 55 huurwoningen, 30 
sociaal en 25 vrije sector, voor 
senioren met een zorgbehoefte 
gaat bouwen. De zorg gaat gele-
verd worden door Zorgcentrum 
Aelsmeer. Het bestemmingsplan 
hiervoor is in 2018 onherroepe-
lijk geworden. Echter, in de afge-
lopen twee jaar zijn de bouwkos-
ten heel fors gestegen. “Net als al-
le woningbouwverenigingen van 
Nederland worstelen wij door de 
enorme stijging van de bouwkos-
ten om nog tegen aanvaardbare 
kosten de sociale huurwoningen 
in het project Zuiderkerk te bou-
wen. Deze stijging staat op ge-
spannen voet met onze ambitie 
om zoveel mogelijk vast te hou-
den aan ons programma van ei-
sen voor wat betreft grootte, 
kwaliteitsniveau en duurzaam-

heid van de woningen.” Tupla is 
daarom op dit moment in ge-
sprek met de gemeente over het 
exacte aandeel sociale woningen 
in het project. Nu is dit vijftig pro-
cent. “Dit is zeer  hoog”, gaat Wes-
selius verder. “Daarnaast wijkt dit 
aanzienlijk af van de op 12 de-
cember door de gemeenteraad 
vastgestelde woonagenda. Hier-
in is vastgelegd dat elk nieuw-
bouwproject boven de 50 wonin-
gen minimaal 25 procent sociaal 
en 30 procent minder dure wo-
ningen moet bevatten. We hopen 
dit gesprek spoedig op een goe-
de manier met de gemeente af te 
ronden waarna we de bouwver-
gunning zullen gaan aanvragen”, 
aldus de uitgebreide uitleg van 
de ontwikkelaar.  
 
Kozijnen en glas-in-lood ramen
Robert-Jan Wesselius wil tot slot 
nog iets ophelderen over de glas-
in-lood kozijnen van de kerk. “In 
deze onlangs verwijderde kozij-
nen zijn diverse asbesthoudende 
materialen aangetro� en. De kerk 
wordt op dit moment gesaneerd 
van asbest en dat doet een ge-
specialiseerd bedrijf zo veilig mo-
gelijk. In dit geval betekent dat 
helaas het verwijderen van bijna 
het totale kozijn.” 

Tijdens de jaren van leegstand 
zijn diverse ramen ten prooi ge-
vallen aan vandalisme. Dat er ra-
men ingegooid zouden gaan 
worden, had Tupla op voorhand 
voorzien. “De vier originele ge-
brandschilderde ramen hebben 
wij direct nadat de kerk gesloten 
werd laten verwijderen. De ra-
men zijn gereinigd en hebben in-
middels een nieuwe plaats gekre-
gen in de Open Hofkerk in de Op-
helialaan.” Gelukkig maar! 

Aalsmeer - Het ziet er opgeruimd uit rond de ietwat verfomfaaide 
Zuiderkerk aan de Hortensialaan. Gaat er dan nu een aanvang ge-
maakt worden met de bouw van woningen voor ouderen? 
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VOOR OMGEVING AALSMEER-ZUID

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

DENK MEE OVER VERKEERSLICHT 
EN EVENTUELE BRUG

De gemeente wil graag uw mening horen over de aanpas-
singen van de verkeerslichten bij de Mijnsherenweg en 
een eventuele aanleg van een voetgangersbrug bij het 
Dorpshuis in Kudelstaart.

Vindt u dit belangrijk en wilt u graag vanaf uw comfortabele 
bank uw mening geven? Ga dan naar https://participatie.
aalsmeer.nl en geef uw reactie via uw telefoon, tablet of pc.

 

Verkeerslicht
Het verkeerslicht op de kruising Mijnsherenweg-Schweitzer-
straat-Einsteinstraat is verouderd en moet op korte termijn 
vervangen worden. Als een verkeerslicht aan vervanging toe 
is, is dit altijd een geschikt moment om te bekijken of een 
verkeerslicht nog wel de meest wenselijke maatregel is. De 
gemeente heeft om deze reden gekeken of er een variant 
mogelijk is zonder verkeerslichten waarbij de verkeersveilig-
heid gewaarborgd is en de doorstroming verbetert. Wij zijn 
benieuwd naar uw mening en willen dan ook graag aan u 
vragen om een stem uit te brengen op de variant die uw 
voorkeur heeft.

 

Brug
De gemeente onderzoekt daarnaast 
ook de meerwaarde van een voet-
gangersburg van het parkeerterrein 
bij het Dorpshuis naar de Madame 
Curiestraat. Inmiddels is hier al 
een eerste ontwerp voor gemaakt 
en is ook bekend hoe hoog de kosten voor de aanleg van 
deze burg zijn. Voor dit onderzoek is de gemeente benieuwd 
naar uw mening en wilt u de volgende vragen stellen.
- Gaat u gebruik maken van de brug?
- Ziet u een meerwaarde voor de brug?

 

Denk mee en geef uw mening op 
https://participatie.aalsmeer.nl!

‘Bomen’ over bouwplannen 
en platanen bij Zuiderkerk

Zwerfvuilactie op Westeinderplassen
Spie zoekt vrijwilligers 
voor schoonmaakdag
Aalsmeer - De storm van afgelo-
pen weekend heeft niet alleen veel 
schade aangericht, maar ook een 
hoop zwerfvuil meegebracht. Dit 
en wat er al lag aan zwerfvuil, wil 
SPIE zaterdag 14 maart gezamen-
lijk opruimen. Tijdens het week-
end van NL-Doet organiseert SPIE 
weer de Westeinder-schoonmaak-
dag. Elk jaar wordt er helaas steeds 
meer zwerfvuil binnengebracht. 
SPIE zoekt daarom nog vrijwilligers 
die op deze dag willen helpen. De 

vrijwilligers worden vooraf ver-
wend met wat lekkers van Bakkerij 
Vooges en als de boten met ‘troep’ 
geleegd zijn bij de vuilniswagen 
van de Meerlanden, is er een lek-
kere kop soep van Slagerij Kruijs-
wijk. Lijkt het jou leuk om mee te 
helpen? Stuur dan een e-mail naar 
info@pramenrace.nl en zorg dat je 
zaterdag 14 maart om 07.45 uur 
bij de Nieuwe Meer bent. Bij SPIE 
zijn knijpers en handschoenen te 
leen, maar een boot en laarzen 

moet je zelf regelen! Geef in de 
mail even door met hoeveel men-
sen je komt en of je met een boot 
komt. Dan zorgt SPIE dat er ge-
noeg soep is. En hoe meer men-
sen/boten, hoe schoner de West-
einder wordt.

Ruit kapot na 
inbraakpoging

Aalsmeer - Op woensdag 5 
februari is rond kwart voor 
zeven in de ochtend gepro-
beerd in te breken in een in 
de Uranusstraat geparkeerde 
bestelbus. De eigenaar werd 
wakker van het autoalarm 
van zijn bus, heeft direct het 
licht aangedaan en is pools-
hoogte gaan nemen. Hij trof 
zijn bestelbus met een inge-
slagen ruit aan. De dieven zijn 
er door de herrie en de snel-
le actie van de eigenaar van-
door gegaan zonder buit. Ge-
lukkig maar, want in de bus la-
gen diverse gereedschappen.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 17.350

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 Zondag 16 februari

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Boudewijn 
van Schoonhoven.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst. Spreker: 
Frans van Dam. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag diensten om 10u. met ds. 
D. Quant en 16.30u. met ds. 
J.A.C. Weij in Lichtbaken, Rij-
senhout . Oppasdienst kinde-
ren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul F. Thimm. 
Collecte: Jongerenwerk. Op-
pas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. Teus Prins.

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met dhr. P.J. 
Verhagen uit Harderwijk. Or-
ganist: Hugo v/d Meij.

- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. Dienst 
met ds. M.J. Zandbergen. Or-
ganist: Jan Terlouw. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Pieter-Jan van 

der Wolf. Babyoppas en apar-
te bijeenkomsten voor kinde-
ren. Vertaling in het Engels en 
Spaans. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. W. v/d Lin-
de uit Barneveld en 16.30u. ds. 
J. Weij, gez.dienst met CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. Woordcom-
munieviering in Kloosterhof 
met M. van Zoelen. Zondag 
om 9.30u. Eucharistieviering  
m.m.v. klein koor en 14u. Pool-
se dienst met Andrzej in Kar-
melkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
      Russisch-orthodoxe dienst: 
      Heilige Maria van Egypte Kerk. 

Zaterdag 17.30u. Avondge-
bed. Zondag 10u. Goddelijke 
Liturgie.

   Roemeens-orthodoxe Parochie: 
Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. B.H. Steenwijk uit Nij-
kerk (avondmaal).  

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

Zondag 10u. Dienst met ds. R. 
v/d Weg uit Uithoorn.

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

Zondag 11u. Woordcommu-
nieviering m.mv. dames- en 
herenkoor. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Op 17 februari om 
20u. met drs. Bert Piet.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Twee-
de Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 
18 februari om 20u. met Peter 
Slagter over ‘Het leven van Da-
vid’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

Apparatuur voor ziekenhuis in Nigeria
Cheque OSA voor Stichting 
Foundation Mission House
Aalsmeer - Afgelopen januari is 
een subsidiecheque uitgereikt 
aan Stichting Foundation Missi-
on House. Zowel voorzitter Stef 
Holling als secretaris Willy Holling 
en penningmeester Peter Kerk-
ho� van OSA waren daarbij aan-
wezig. Stichting Foundation Mis-
sion House heeft in 2019 een to-
taal bedrag van 3.132 euro inge-
zameld. Daarom mocht Joop de 
Vries, tweede penningmeester 
van Stichting Ontwikkelings Sa-

menwerking Aalsmeer (OSA) een 
cheque van 2.500 euro overhan-
digen.
Het ingezamelde en het subsi-
diebedrag zullen worden be-
steed aan de aanschaf van appa-
ratuur voor het ziekenhuis in Ni-
geria waar dokter Ado Ekiti werk-
zaam is. Meer informatie over dit 
project is te vinden op www.free-
webs.com/gambiamission. Meer 
informatie over OSA op www.
osa-aalsmeer.nl.

Cheque voor ritjes in de Bosmobiel
Waterdrinker trakteert 
ouderen in Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen week 
heeft Bert Broekhof namens Wa-
terdrinker een cheque mogen 
overhandigen aan Stichting Ou-
deren Aalsmeer. Een mooi be-
drag van 1.750 euro is gedo-

Soepen in Open 
Hof Keuken

Aalsmeer - Op vrijdag 21 februa-
ri om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken, 
aan de Sportlaan 86. Op het me-
nu staan maaltijdsoepen. De kos-
ten bedragen 5 euro per persoon.
Vanaf 17.45 uur is de deur open 
en de maaltijd eindigt om onge-

Collectanten 
gezocht voor 
Reumafonds

Kudelstaart - In de week van 16 
tot en met 21 maart is de jaarlijk-
se collecteweek van Reuma Ne-
derland. Collectanten zijn daar-
bij onmisbaar. Reuma Nederland 
heeft nog ruimte voor tien collec-
tanten en één wijkhoofd in Ku-
delstaart, onder andere voor Ro-
bend, A. Jacobsstraat, Albrecht-
straat, St. Janstraat, Marconi-
straat, Edisonstraat, Schweitzer-
straat, Graaf Willemlaan, Gravin 
Aleidstraat, maar ook nog voor 
straten in andere wijken van Ku-
delstaart. Door te collecteren 
helpt u mee om de levens van 
meer dan 2 miljoen Nederlanders 
met reuma te verbeteren. Vorig 
jaar haalden alle collectanten sa-
men bijna 3 miljoen euro voor 
reumaonderzoek op, waarvan 
ruim 2.700 euro in Kudelstaart! 
Helpt u/jij mee? Opgeven als col-
lectant of wijkhoofd kan bij col-
lecteorganisator Gaby Swerts, be-
reikbaar via 06-53502044 en/of 
reuma.kudelstaart@gmail.com. 

Hammarskjöld bij Zin-Inn
Aalsmeer - De Zin-Inn nodigt be-
langstellenden uit voor de cursus 
over Dag Hammarskjöld en de 
begrippen stilte, roeping en over-
gave binnen zijn denken. 
‘Leven met als doel geleefd te 
worden door de verbinding met 
God’, zo is te lezen in het dagboek 
‘Merkstenen’ dat Dag Hammarsk-
jöld na een tragisch vliegtuigon-
geluk in 1961 naliet. Als Secretaris 
Generaal van de Verenigde Naties 
zette Hammarskjöld zich volle-
dig in voor de taak waartoe hij 
geroepen was. Dat hij tegelijker-
tijd als diep gelovig mens zijn zie-
lenroerselen aan het papier toe-
vertrouwde was slechts een en-
keling bekend. Na zijn dood wer-

den deze aantekeningen gebun-
deld en uitgeven en - inmiddels 
- veelvuldig vertaald. Deze avon-
den worden gezamenlijk enkele 
van zijn teksten gelezen en pro-
beert men in- en mee te voelen 
wat hem bewoog. 
Kortom, een kennismaking met 
een gelovig en bewogen mens 
uit de twintigste eeuw. De bege-
leiding is in handen van Kok Kle-
ver en de data zijn: dinsdag 18 fe-
bruari, 3 maart en 24 maart, al-
le avonden vanaf 20.00 uur bij 
de Doopsgezinde Gemeente in 
de Zijdstraat 55. De toegang be-
draagt 5 euro per avond. Aanmel-
den bij Franka Riesmeijer via fran-
ka@dgaalsmeer.nl

ffie en t ee t n e e in  r

Open huis in het Baken
Aalsmeer - Elke dinsdag van cir-
ca 10.00 tot 11.30 uur is er ruim-
te voor ontmoeting in de Baken-
zaal van zalencentrum het Baken 
aan de Sportlaan 86. Het open 
huis wordt georganiseerd door 
de Open Hofkerk, maar is be-
doeld voor iedereen. Het is een 
plek waar men het gevoel heeft 
welkom te zijn. Elke dinsdagmor-
gen kunnen inwoners hier te-
recht om een kopje ko�e of thee 
met elkaar te drinken. Het open 

huis voorziet in een belangrij-
ke behoefte aan contact en een 
gesprek over alledaagse dingen. 
Weet dat u/jij ook van harte wel-
kom bent. 
Geen mogelijkheid om op eigen 
gelegenheid te komen? Neem 
dan contact op met het open huis 
team: Panc Eikelenboom, e-mail: 
eikel026@gmail.com, telefoon 
0297-327915, Annie Stoof, tele-
foon 328326 of Annie Vijfhuizen, 
telefoon 322131. 

Inloop en lunch 
bij Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 19 fe-
bruari is er van 9.30 tot 11.30 uur 
inloop en ontmoeting onder het 
genot van een kopje ko�e of 
thee bij de Oost-Inn. Ook wordt 
van 9.30 tot 10.30 uur de Taal-
Inn gehouden voor mensen die 
het Nederlands beter willen leren 
spreken en schrijven. Aansluitend 
wordt van 12.00- tot 13.00 uur de 
lunch geserveerd. Samen gezellig 
lunchen met soep, brood en een 
nagerecht. Belangstellenden zijn 
hartelijk welkom bij deze activitei-
ten van de Oost-Inn in de Mikado 
aan de Catharina-Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op de website 
hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk

veer 20.00 uur. Het doel van de 
Open Hof Keuken is ontmoeting 
en is voor iedereen toegankelijk.
Opgeven kan via diaconie@
pgaalsmeer.nl of telefonisch op 
het nummer van de diaconie: 06-
41700923 tot zondag 16 februari.
U bent van harte welkom.

neerd tijdens het Kerstcafé door 
de werknemers van Waterdrinker. 
Een bedrag waar Stichting Oude-
ren Aalsmeer een goede bestem-
ming voor heeft voor de oude-
ren in Aalsmeer. In het Amster-
damse bos rijden Bosmobielen 
voor mensen die slecht ter been 
zijn. Met name voor ouderen die 
niet meer zelfstandig een wande-
ling kunnen maken is deze Bos-
mobiel bedoeld. Stichting Oude-
ren Aalsmeer start dit voorjaar 
om een aantal groepjes eenza-
me ouderen een onvergetelijke 
middag te bezorgen door mid-
del van een rit door het prachti-
ge Amsterdamse bos. Er is reeds 
al een selectie gemaakt van ou-
deren die hiervoor in aanmerking 
komen. Het bestuur van de Stich-
ting Ouderen Aalsmeer verheugt 
zich erop om deze mensen een 
onvergetelijke middag te bezor-
gen en wil bij deze �rma Water-
drinker hartelijk bedanken voor 
de mooie bijdrage! 

Prijskienen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Liefhebber van het 
spelletje kienen? Kom dan op 
maandag 17 februari naar buurt-
huis Hornmeer aan de Dreef 1. 
Het wordt weer een geweldig 
prijzenfeest, want de inkoopda-
mes Corrie en Plony hebben weer 
hun uiterste best gedaan om een 
spectaculair prijzenpakket samen 
te stellen. Natuurlijk kan de zeer 
gewilde boodschappenmand 
weer gewonnen worden, even-
als dineerbonnen Iedereen is van 
harte welkom en neem gerust 
een buurman of buurvrouw mee. 
Het kienen begint om 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.00 uur.





04 13 februari 2020

▲
13 FEBRUARI 

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

  Ouderensoos 55+ in Het Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 
13.30u.

 Expositie ‘De mens, de naakte 
waarheid’ in het Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open do. 
t/m zo. 14 tot 17u. 

 Beroepsvisser Theo Rekelhof 
te gast bij PCOB-ledenmiddag 
in zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad vanaf 14.30u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

14 FEBRUARI
 Exposities ‘Bomen in beeld’ en 

mozaïek ’Bloemen’ in Flower 
Art Museum, Kudelstaartse-
weg. Open: vrijdag tot en met 
zondag 11 tot 17u. Tot 5 april.

 Hartenjacht in The Gate, 
Aalsmeerderbrug. Jongeren-
centrum open donderdag en 
vrijdag van 15 tot 20u.

 Kaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.

 Valentijnsconcert door leerlin-
gen Judith Glasbeek in N201, 
Zwarteweg vanaf 20u.

15 FEBRUARI
 Postzegel(ruil)beurs in Paro-

chiehuis, Gerberastraat van 
9.30 tot 15u.

 Expositie 8th Air Force in Crash 
Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug, 11 tot 16u.

 Theater ‘Teken van Leven’ bij 
Levend Evangelie Gemeente, 
Aalsmeerderbrug v/a 19.30u.

 Filmavond in cultureel café 
Bacchus, Gerberastraat. Open 
vanaf 20.30u. Start: 21u.

  Après-Ski Party XXL in The 
Beach, Oosteinderweg 247a 
vanaf 21u.

16 FEBRUARI
 Winteroptreden popkoor So-

nority bij Proef en Meer, Stom-
meerweg vanaf 15u.

 Theater ‘Teken van Leven’ bij 
Levend Evangelie Gemeente 
Aalsmeerderbrug v/a 19.30u.

17 FEBRUARI
  Expositie over Aalsmeerse 

(kwekers)woningen in trouw-
zaal, Raadhuis. Open: maan-
dag t/m vrijdag 8.30-17u., 
woensdag tot 20u.

  Sport- en spelinstuif voor 
jeugd in Proosdijhal, Ku-
delstaart van 9.30 tot 12u. Ex-
tra vrijzwemmen in Waterlelie.

  Prijskienen bij BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.

18 FEBRUARI
 Open huis in ‘t Baken, Sport-

laan, 10-11.30u. Elke dinsdag.
 Ko�edrinken in het Lichtba-

ken, Rijsenhout vanaf 10u.
 Taalpunt in bibliotheek, 

Marktstraat van 11 tot 13u. 
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u. 

 Kaartavond Ons Genoegen in 
‘t Kloosterhof, Clematisstraat 
vanaf 19.30u.

 Darten in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 19.45u.

 Hammarskjöld-avond bij Zin-
Inn van Doopsgezinde Ge-
meente, Zijdstraat vanaf 20u. 
Ook 3 en 24 maart.

 Popquiz in café Joppe, Wete-
ringstraat vanaf 20.30u.

19 FEBRUARI
 Inloop van 9.30 tot 11.30u. en 

lunch 12-13u. bij Oost-Inn in 
De Mikado, Catharina Amalia-
laan 66. 

 Sport- en spelinstuif voor 
jeugd in sporthal De Waterle-
lie, Dreef van 9.30 tot 12u.

 Schaakworkshop voor jeugd 
(6-12jr.) in bibliotheek, Markt-
straat van 10 tot 12u. 

 Spel- en ko�eochtend in Hof-
plein, Clematisstraat, 10-12u.

 Walking Football voor 60+ bij 
FCA, Beethovenlaan v/a 10u.

 Rollator Wandelclub bij sport-
centrum De Waterlelie, Dreef 
van 10.30 tot 11.30u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

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

 Pubkwis in café Op de Hoek, 
Kudelstaart vanaf 20.30u.

20 FEBRUARI 
 Computerhulp voor ouderen 

in ‘t Hofplein, Clematisstraat. 
Van 9.30 tot 11.30u. Ook dins-
dag.

 Start Magisch carnaval in Poel-
gilderdam. Zaterdag 22 febru-
ari kindercarnaval met op-
tocht (13.11u.) en Prinsenbal 
(20u.) en zondag 23 februari 
Grote optocht (13.11u.) Start 
bij Dorpshuis Kudelstaart.  

 Sjoelcompetitie in dorpshuis 
De Reede, Rijsenhout. Van 
19.30 tot 22.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Mondharmonica
‘Belcanto Blues’ € 6,80

Kindergitaren
(¾ en ½) vanaf  € 69,-

Ukelele CLX 
‘Nijntje’ € 34,95

Marktkraam vol met
percussie-instrumenten

AANBIEDING:

TIP:KOOPJE:

NIEUW:

1.150 Bezoekers in Studio’s Aalsmeer
Feest van Ome Jan: “Goed 
en gezellig feestje”
Aalsmeer - Binnen een week wa-
ren in december alle kaarten voor 
het eerste ‘Feest van Ome Jan’ uit-
verkocht. De gelukkigen die een 
entreebewijs hadden weten te 
bemachtigen voor dit nieuwe 
evenement, moesten nog wel 
zo’n anderhalve maand wachten 
tot zij de dansvloer van Studio’s 
Aalsmeer mochten betreden. Af-
gelopen vrijdag 7 februari open-
de ‘Ome Jan’ dan ‘eindelijk’ zijn 
deuren en mocht liefst 1.150 be-
zoekers verwelkomen. De feest-
gangers werden getrakteerd 
op optredens van Yves Berend-
se, Sven Versteeg en het Mee-
zing Team, maar vooral gingen 
de handen op elkaar voor Lan-
ge Frans, Samantha Steenwijk en 
Tino Martin. Eén van de organi-
satoren Mike van der Laarse kijkt 

terug op een geslaagde avond. 
“Het was echt een goed en ge-
zellig feestje en zeker voor her-
haling vatbaar. We zijn zelfs al be-
zig met een nieuw feestje, waar-
schijnlijk al dit najaar.” Natuurlijk 
gaat er nog een evaluatie plaats-
vinden over dit eerste ‘Feest van 
Ome Jan’. “Hier en daar valt er nog 
wel wat te verbeteren. We heb-
ben al diverse positieve en op-
bouwende tips gekregen.” Voor 
nu geniet de organisatie nog 
even na van het feest én van de 
vele complimenten die ze in ont-
vangst mocht nemen. Bij het vol-
gende ‘Feest van Ome Jan’ ook op 
de dansvloer staan? “Hou de so-
cial media van het ‘Feest van Ome 
Jan’ in gaten”, tipt Mike van der 
Laarse tot slot.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Eve McKing kruipt in huid Madonna
Zondag in The Shack: Hits 
van The Queen of Pop
Oude Meer - Ben je fan van Ma-
donna? Zorg dan dat je aanstaan-
de zondagmiddag 16 februari in 
The Shack bent. Drummer Chris 
van der Meer heeft een gewel-
dige band om zich heen verza-
meld en heeft in Eve McKing de 
perfecte zangeres gevonden die 
in de huid kruipt van The Queen 
of Pop. Een middag lang hits: van 
‘Like a Virgin’, via ‘Material Girl’ tot 
‘Music’ en nog veel meer!

Peter Gabriel en Canned Heat
Op zowel zaterdag 22 als zon-
dag 23 februari staan er twee un-
dercover pareltjes op het podi-
um van The Shack. Zaterdag 22 
februari brengt de onnavolgba-
re Bauke Bakker (bekend van on-
der andere The Police en Super-
tramp undercover) samen met 
een stel fantastische muzikan-
ten een ode aan het werk van Pe-
ter Gabriel. Peter Gabriel scoor-
de hits met nummers zoals ‘Sled-
gehammer’, ‘Solsbury Hill’ en ‘In 
Your Eyes’, en was het creatieve 
brein achter Genesis. Zondag 23 
februari mag The Shack niemand 
minder dan Vedran Mircetic (gita-
rist van De Staat) verwelkomen 

op het podium. Samen met top-
band Grand East brengt hij een 
indrukwekkende selectie van het 
oeuvre van Canned Heat. Canned 
Heat is opgericht in 1965 en tot 
op de dag van vandaag onlosma-
kelijk verbonden met Woodstock.  
Een echte aanrader voor liefheb-
bers van de blues, van rock en lief-
hebbers van heerlijke ritmes met 
een sterke late jaren zestig vibe.  
The Shack is op zondag 16 febru-
ari open vanaf 15.00 uur. Madon-
na undercover begint rond 16.00 
uur en de entree is 10 euro. Kijk 
voor meer informatie op: www.
the-shack.info. Adres: Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer. 

Jos beste sjoeler, poedelprijs voor Karin

Team Ketelbinkies wint 1e 
blacklight sjoeltoernooi
Regio - Aalsmeer - Afgelopen za-
terdag  8 februari organiseerde 
Café Sportzicht voor het eerst een 
blacklight sjoeltoernooi. Twaalf 
teams van vijf personen gingen 
de strijd met elkaar aan. Er wer-
den twee rondes gesjoeld en de 
deelnemers konden extra pun-
ten verdienen met de spelletjes 
darten, spijkerslaan, blikgooien 
en staven vangen. Na deze twee 
rondes werd er een lekkere maal-
tijd verzorgd door Ben met zijn ei-
gen gemaakte pasta saus. Na het 
eten werden de �nales gespeeld. 
De beste vijf teams gingen door 
naar de �nale. De beste twaalf 
individuele deelnemers gingen 
door naar de �nale voor de beste 

sjoeler. De poedelprijs ging tus-
sen de twaalf individuele deel-
nemers die de minste punten be-
haald hadden. Team De ketelbin-
kies heeft het toernooi gewon-
nen en mag een jaar lang genie-
ten van de mooie wisselbeker. Jos 
was de beste sjoeler van het toer-
nooi. Karin ging er met de poe-
delprijs vandoor. Team De Groen-
tjes won de prijs voor origineelste 
out�t. En team Sjoel-de-la-tour-
ret won de prijs voor origineelste 
teamnaam.  
Het was een gezellig en geslaagd 
toernooi. Volgend jaar gaat we 
gekeken worden welk team er 
dan met de wisselbeker vandoor 
gaat.

Expositie tot en met 15 maart
‘De mens’ in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Het menselijk li-
chaam heeft zich vanuit de naak-
te aap ontwikkeld tot de huidige 
verpakte mens. Wat is belangrij-
ker? De fysieke uitstraling of het 
merkenkleed waarmee we om-
huld worden. Jong is fris en on-
bevangen. Maar waar gaat de 
ouderdom naar toe? Is dat ver-
schrompeld en lelijk of is er meer? 
Met het werk van vijf kunstenaars 
wordt geprobeerd een antwoord 
te vinden tijdens de nieuwe ten-

toonstelling ‘De mens, de naakte 
waarheid’ in het Oude Raadhuis. 
Er zijn schilderijen te zien van 
Sam Drukker, beelden van Henk 
Spreeuwenberg, schilderijen en 
foto’s van Heidi Wallheimer en 
Paul Citroen en foto’s van Gerard 
Fieret. De tentoonstelling bewon-
deren kan tot en met 15 maart, ie-
dere donderdag tot en met zon-
dag tussen 14.00 en 17.00 uur in 
het Oude Raadhuis aan de Dorps-
straat 9. De toegang is gratis.





Officiële Mededelingen
13 februari 2020

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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

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

** 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 Hand-
having, 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 mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algeme-
ne wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes 
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank 
van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente 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.

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aals-
meer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektroni-
sche handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie 
op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De fol-
der is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Oosteinderweg 537, 1432 BK, (Z20-008357), het plaatsen 

van dakkapellen op een mantelzorgwoning 
-  Kudelstaartseweg 78, 1433 GL, (Z20-008077), het bestaan-

de raamkozijn in de voorgevel van het zomerhuis vervan-
gen door een deurkozijn 

-  Ketelhuis 15, 1431 LS, (Z20-008073), het plaatsen van een 
puincontainer op de stoep voor de garage van 28 februari 
tot 12 april 2020 

-  Oosteinderweg 447, 1432 BJ, (Z20-007981), het herstellen 
van de fundering en het wijzigen van de gevel op de be-
gane grond 

-  Lakenblekerstraat 64, (Z20-007230), brandveilig gebruik 
World Trade Flower Hotel 

-  Sweelinckstraat 35, 1431 XS, (Z20-007799), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

-  Wim Kan Dreef nabij nr. 2, Sectie D nr 7447, (Z20-007504), 
het plaatsen van een laadinfrastructuur voor het opladen 
van elektrische bussen en een chau�eursruimte bij de 
halte van Bilderdammerweg 

-  Willem-Alexanderstraat 73, 1432 HL, (Z20-007332), het 
plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van 
de woning  

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvraag is met toepassing van artikel 3.9, lid 2 
van de Wabo verlengd:
-  Machineweg, tussen Aalsmeerderweg en Legmeerdijk, 

Sectie B 9610, (Z19-073999), het kappen van 21 waarde-
volle essen t.b.v. herinrichting van de Machineweg. Ver-
zonden: 04 februari 2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht 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:
-  David van Baerlehof, (Z19-071585), het plaatsen van een 

brug. Verzonden: 10 februari 2020
-  Einsteinstraat 103, 1433 KJ, (Z19-059771), het verbouwen 

en uitbreiden van de bestaande supermarkt Albert Heijn. 
Verzonden: 06 februari 2020

-  Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z19-052403), het tijdelijk 
plaatsen van een luchthal ten behoeve van het overdek-
ken van drie tennisbanen. Verzonden: 05 februari 2020

-  Gloxiniastraat 15 in Aalsmeer, 1431 VG, (Z19-068726), het 
realiseren van een constructieve wijziging en een wijziging 
van de voorgevel. Verzonden: 05 februari 2020

-  Dorpsstraat nabij nr. 70 kadastraal bekend sectie G nr. 
6867, (Z19-071558), het renoveren van het gemeentelijk 
monument “de Barendebrug”. Verzonden: 04 februari 2020

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. 
U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl 
via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de mogelijk-
heid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn waar-
binnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Tijdens deze 
termijn ligt een kopie van het verkeersbesluit in het gemeente-
huis ter inzage. Hieronder vindt u een attendering van verkeers-
besluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
-  Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen - 

Julianalaan, ten zuiden van de noordelijke kruising met de 
Margrietstraat 

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Stommeerweg 2, op de Westeinderplassen (Z20-001433) 

Combi Aalsmeer 8 t/m 10 mei 2020, verzonden 6 februari 
2020

COLLECTES

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

Collectevergunning (verleend)
- Gemeente Aalsmeer (Z20-005961) Kledinginzameling 2021, 

verzonden 6 februari 2020
- Gemeente Aalsmeer (Z20-005993) Kledinginzameling 2021, 

verzonden 6 februari 2020
- Gemeente Aalsmeer (Z20-006000) Kledinginzameling 2021, 

verzonden 6 februari 2020

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Winkelcentrum Kudelstaart (Z20-004772) Verkoop van 

brood, koek en banket (Bakkerij ‘t Stoepje) van 1 januari 
2020 t/m 31 december 2024, verzonden 4 februari 2020

- Winkelcentrum Kudelstaart (Z20-004797) Verkoop van 
oliebollen 2020 t/m 2024 in de maand december, verzon-
den 6 februari 2020

GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- AVA terrein, Sportlaan 43A (Z20-006157) Kinder Vakantie 

Week van 10 t/m 14 augustus 2020, verzonden 3 februari 
2020

- Westeinderplassen (Z20-005468) Groepskamperen op 
scoutingeilanden van 1 april tot 1 november 2020, verzon-
den 6 februari 2020 

- Dorpsstraat 93, 1431 CB (Z20-007062), het plaatsen van 
een afzuiginstallatie - Thailandlaan 9, (Z20-007071), het 
starten van een bedrijfspand met kantoor en showroom

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

TER INZAGE

t/m 19-03-20 vastgestelde wijzigingsplan ‘Landelijk Ge-
bied Oost - Machineweg 295a’ met de bijbe-
horende stukken

t/m 19-03-20 vervangend besluit bestemmingsplan ‘2e 
Herziening Hornmeer - Meervalstraat-Roer-
domplaan’ met bijbehorende verbeelding, 
regels en toelichting (Z-2017/017386)

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
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 mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘O�ciële 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 omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

VERGADERING DINSDAG 11 FEBRUARI 2020

Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en 
economie en maatschappij en bestuur op dinsdag 11 februari 
2020, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt 

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer D. Kuin. 
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.03 3.  Mededelingen van het college
20.05 4. Huisvestingsverordening Aalsmeer 2020
20.45 5. Wijziging Verordening Wmo
21.15 6. Gemeentegarantie lening 
  Windsurfclub Aalsmeer (WSCA)
21.30  Regionale samenwerking
21.35  Vragenkwartier
21.45  Sluiting

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Tjon Joe Ken C.R. 24-09-1997 04-02-2020

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

 Claassen W.H. 15-04-1968 04-02-2020
 Szyrsz L.J. 24-06-1975 06-02-2020

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

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. vr.  08.30-14.00 uur
wo:  08.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 
 voor reisdocumenten, rijbewijzen, 
 verhuizingen en uittreksels)

Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning on-
dertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden 
gemaakt.

Het callcenter is bereikbaar via 0297-387575 op: 
ma, vr 08.30-17.00 uur

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

Aalsmeer
Enkel op afspraak 0297-387575

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
ma, di, wo. 08.30-15.30 uur
do. 08.30-16.30 uur
vr. 08.30-12.30 uur 

OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
wo. 13.00-16.30 uur

OPENINGSTIJDEN POLITIELOKET 
ma, di, do, vr. 08.30-14.00 uur 
wo.  08.00-20.00 uur
za.  gesloten

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen 
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl .

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

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de but-
ton “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
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Zing mee in reünie-viering 
van de Kudelkwetters
Kudelstaart - Kinderkoor de Ku-
delkwetters bestaat 50 jaar. Het 
hele kerkelijke jaar zijn er activi-
teiten om dit jubileum te vieren. 
Op zondag 15 maart wordt een 
reünie-viering georganiseerd. Ie-
dereen die in deze 50 jaar sinds 
de oprichting van het koor bij de 
Kudelkwetters heeft meegezon-
gen wordt uitgenodigd om mee 
te doen. Er wordt drie keer op 
donderdagavond gerepeteerd: 

27 februari en 5 en 12 maart van 
19.30 tot 21.00 uur. De repetities 
zijn in de Sint Jan Geboorte Kerk 
in Kudelstaart. De reünieviering is 
op zondag 15 maart vanaf 11.00 
uur in deze kerk. Aanmelden kan 
via de mail: Kudelkwetters@hot-
mail.com. Er mag ook aangeven 
worden welk liedje men graag 
zou willen zingen. Tip: Hou ook 
de Facebooksite ‘Kinderkoor de 
Kudelkwetters’ in de gaten.

Concerten, voorstellingen en exposities

Stichting KCA al 25 jaar
Aalsmeer - Al 25 jaar lang is er 
in Aalsmeer veel te beleven aan 
concerten, voorstellingen, voor-
drachten en exposities! In het 
Oude Raadhuis, de Oude Veiling, 
de Oudkatholieke- en Doopsge-
zinde kerk, Cultureel Café Bac-
chus, de Kunstroute óp de Buurt 
en ín de buurt. En al 25 jaar ko-
men inwoners in grote getale 
opdagen bij de talloze manifes-
taties van Stichting Kunst & Cul-
tuur Aalsmeer. Kunst maakt het 
leven mooier en brengt mensen 
bij elkaar. Dat is de drijfveer van 
de tientallen enthousiaste vrijwil-
ligers die dat allemaal voor elkaar 
weten te krijgen.

Vriend(in) van KCA
Maar ‘niks voor niks’: Om concer-
ten, voorstellingen en exposities 
te kunnen blijven organiseren is 
geld nodig. Stichting KCA wordt 
door de gemeente en door ont-
zettend veel Aalsmeerders ge-

steund – ook �nancieel. Daarvoor 
levert KCA bereikbare kunst van 
hoog niveau. Steun ook KCA van-
af dit jubileumjaar. Voor 25 euro 
per jaar bent u al vriend(in) van 
KCA. Meer is uiteraard zeer wel-
kom. Omdat KCA een Culturele 
ANBI is, is uw donatie �scaal af-
trekbaar. 
“KCA bestaat 25 jaar en gaat nog 
vele jaren door. Dat móet ge-
woon! We verheugen ons erop 
u bij vele activiteiten in ons jubi-
leumjaar te mogen ontmoeten”, 
aldus de bestuursleden Kees de 
Boo, Henny Essenberg, Ulla Eu-
rich, Heleen van Haaften, Paula 
van Harskamp, Ans de Kruijf en 
Pierre Tuning
Vriend(in) worden van KCA kan 
door 25 euro of meer over te ma-
ken naar rekeningnummer NL-
63RABO0300118473 t.n.v. Stich-
ting KCA onder vermelding van 
‘Donatie 2020’ en uw postcode 
en huisnummer.

Zondagmiddag 16 februari
Winteroptreden Sonority
Aalsmeer - Zondag 16 februari 
verzorgt Popkoor Sonority van-
af 15.00 uur een winteroptreden. 
In twee blokken van een half uur 
treedt het koor onder pianobe-
geleiding van Marie-José Keijzers 
op bij Proef en Meer aan de Stom-
meerweg 91. Tijdens een hapje 
en drankje vermaakt worden met 
livemuziek, wie wil dat niet! So-
nority staat onder leiding van di-

rigent Kamila Sezer-Starkowska. 
Het koor repeteert iedere dins-
dag in de kleine zaal in De Oude 
Veiling aan de Marktstraat 19 van 
20.15 tot 22.00 uur.

Sopranen en tenoren
Popkoor Sonority is een ge-
mengd popkoor en sopranen en 
tenoren zijn van harte welkom! 
Meer info: www.sonority.nl 

Dit weekend in Aalsmeerderbrug
Theater ‘Teken van Leven’
Aalsmeerderbrug - Op zater-
dag 15 en zondag 16 februari is 
het theaterstuk ‘Teken van Leven 
te zien’ bij de Levend Evangelie 
Gemeente (LEG). Het theaterstuk 
gaat over een gezellige, enthou-
siaste groep van unieke individu-
en. Ze kennen elkaar al jaren van-
wege hun gezamenlijke passie en 
hebben in de loop der jaren een 
stevige vriendschapsband opge-
bouwd. Ze denken precies te we-
ten wat ze aan elkaar hebben, tot-
dat een dramatische gebeurtenis 
alles verandert en de twijfel toe-
slaat. Toneel, dans, muziek en �lm 
wisselen elkaar af, terwijl de aan-
wezigen worden meegenomen 
in een verhaal dat gaat over lief-

de in vriendschappen, geloof 
dat wankelt en de vurige hoop 
op een teken. Het stuk is aangrij-
pend, spannend, humoristisch en 
geeft stof tot nadenken. Het the-
aterstuk is weliswaar te zien bij de 
Levend Evangelie Gemeente in 
Aalsmeerderbrug, maar bezoe-
kers hoeven zeker geen kerkgan-
ger te zijn om dit stuk te zien, het 
is gemaakt voor iedereen en zal 
iedereen die komt kijken stof tot 
nadenken geven. De voorstellin-
gen beginnen beide avonden om 
19.30 uur. De kaartverkoop loopt 
via www.tekenvanleven.com. De 
toegang bedraagt 17,50 euro per 
persoon. Er zijn nog enkele VIP-
tickets à 27,50 euro te koop. 

Uitvoering door computerkunstenaar AlexP

Canto Ostinato op vier 
virtuele vleugels in FAM
Aalsmeer - Computerkunste-
naar AlexP geeft op donderdag 
27 februari een unieke uitvoering 
van de Canto Ostinato in het Flo-
wer Art Museum. Canto Ostinato 
is de bekendste compositie van 
de eind 2012 overleden compo-
nist Simeon ten Holt. Het is ge-
schreven voor toetsinstrumenten 
en wordt meestal uitgevoerd op 
twee of meer vleugels. Het werk 
bestaat uit een groot aantal sec-
ties, die door spelers naar belie-
ven herhaald kunnen worden. 
Verder hebben musici de vrijheid 
om te kiezen welke partijen ze 
spelen, en hoe ze deze interpre-
teren. Hierdoor is elke uitvoering 
anders. Onder muziekliefhebbers 
en musici in Nederland heeft ‘de 
Canto’ de laatste decennia een le-
gendarische status verworven. 
Het stuk wordt regelmatig uitge-
voerd in concertzalen en op grote 
evenementen. Ook verschenen er 
een �lm en een boek over de in-
vloed van dit muziekstuk. 
De Uithoornse computerkunste-
naar AlexP raakte gefascineerd 
door de Canto Ostinato. Hij be-
dacht een unieke manier om de 
compositie ten gehore te bren-
gen: met vier virtuele vleugels. 
In plaats van traditionele muzi-
kanten bewerkt AlexP instellin-
gen in zelfgeschreven software, 

die precies bepalen hoe iedere 
virtuele vleugel wordt bespeeld. 
Alle beslissingen die tijdens een 
normaal concert van toepassing 
zijn, worden ter plekke ‘live’ door 
de kunstenaar genomen. Om de 
kijk- en luisterervaring te ver-
sterken, wordt het geluid onder-
steund met een synchroon gege-
nereerde beeldanimatie. 

Lichtprojecties
AlexP voerde dit werk al op bij-
zondere plekken uit, zoals tij-
dens het Oranjewoudfestival, in 
het Openluchttheater Valken-
burg en in de Anna Kerk in Am-
stelveen. Ook is hij bekend van 
zijn lichtprojecties, die te zien wa-
ren tijdens Amsterdam Light Fes-
tival en bij lichtfestivals in Finland 
en de VS. Vorig jaar ontwikkel-
de hij een 45 meter lange Foto-
boulevard in Uithoorn en was hij 
met een bloemrijke video-instal-
latie aanwezig bij Aalsmeer Flo-
wer Festival. 
Donderdag 27 februari geeft de-
ze veelzijdige kunstenaar een 
unieke uitvoering van de Canto 
Ostinato in het Flower Art Muse-
um. Een voorstelling die bezoe-
kers kunnen ondergaan omge-
ven door prachtige kunst. De uit-
voering begint om 20.00 uur en 
duurt circa anderhalf uur. Onder-
uit zakken in een luie stoel mag, 
ondertussen een drankje halen 
ook. Het is zelfs toegestaan een 
eigen zitzak mee te nemen!
Toegang voor deze avond is 12,50 
euro en kaarten bestellen kan dor 
een mail te sturen naar info@�o-
werartmuseum.nl. Museumvrien-
den betalen 10 euro. Het muse-
um is gevestigd aan Kudelstaart-
seweg 1, tegenover de water-
toren. Er is gratis parkeerruimte 
voor de deur. Zie ook: www.�o-
werartmuseum.nl. 

Gezellige en leerzame dag
Ruim 40 accordeonisten 
op Concertina’s Play-in
Bovenkerk - Op zaterdag 8 fe-
bruari kwamen ruim 40 accorde-
onisten en een slagwerker uit al-
le delen van het land naar het 
Noorddamcentrum in Boven-
kerk voor een Play-in, die jaarlijks 
wordt georganiseerd door Con-
certina’s Accordeonorkesten uit 
Amstelveen.
Dirigent Elly Meekel had deze 

dag de muzikale leiding. Zoals 
men van haar gewend is, had zij 
muziek uitgezocht waar het nodi-
ge van geleerd kon worden. Niet 
alleen noten spelen, maar vooral 
muziek maken en dat zorgt soms 
voor een heel andere kijk op de 
speelmanier van de aanwezige 
spelers. Er is met veel plezier hard 
gewerkt aan een divers reper-

Mooie muziek en korte verhalen
Valentijnsconcert in N201
Aalsmeer - Je geliefde of goede 
vriend(in) verrassen met een ge-
zellig avondje uit of wil je gewoon 
genieten van mooie muziek en 
leuke korte verhalen of gedich-
ten? Kom dan naar de N201 aan 
de Zwarteweg op vrijdag 14 fe-
bruari voor een optreden van 
leerlingen van Judith Glasbeek 
en gastmusici. Er worden op Va-
lentijnsdag onder andere prach-
tige Ierse, Schotse, klassieke en 

jazzy liefdesliedjes gespeeld. De 
grote zaal wordt ingericht in pia-
nobar-setting voor de juiste sfeer 
tijdens het optreden. Na a�oop is 
er in het café van N201 een ge-
zellige naborrel met een drankje, 
hapje en lekkere muziek waarbij 
ook verzoeknummers gedraaid 
zullen worden. N201 is voor het 
Valentijnsconcert geopend vanaf 
20.00 uur, de entree is gratis en de 
avond is voor alle leeftijden. 

In Aalsmeer en Amstelveen
Bijzondere schrijvers te 
gast in de bibliotheek
Aalsmeer - Drie bijzondere schrij-
vers zijn te gast in de Bibliotheek: 
Peter Buwalda, Ilja Leonard Pfeijf-
fer en Sytze van der Zee vertellen 
over hun laatste romans. De ver-
koop van de kaarten start deze 
week! 
Bestsellerauteur Peter Buwalda 
wordt op 4 maart geïnterviewd 
door Jasper Henderson (hoofd-
redacteur Lebowski Publishers) 
over zijn werk: zijn laatste boek 
Otmars zonen, dat door de pers is 
bejubeld als een roman waar het 
taalplezier en de vertelkunst van-
af spat. 
Ilja Leonard Pfeij�er vertelt op 
13 maart over zijn grootse Euro-
pese roman Grand Hotel Euro-
pa. Over Europese identiteit, lief-
de in tijden van massatoerisme 
en de spannende zoektocht naar 
het laatste schilderij van Caravag-

gio. En op 16 april gaat Sytze van 
der Zee opnieuw in gesprek met 
een van de overlevenden die hij 
voor zijn boek interviewde. Van 
der Zee sprak met ongeveer tach-
tig ouderen over het leven tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. 

Praktische informatie: 
Peter Buwalda komt naar de Bi-
bliotheek Aalsmeer in De Ou-
de Veiling op woensdag 4 maart 
van 20.15 tot 22.00 uur. Ilja Leo-
nard Pfeij�er  is te gast in Biblio-
theek Amstelveen Stadsplein op 
vrijdag 13 maart van 20.00 tot 
22.00 uur en Sytze van der Zee 
laat zich zien en horen in de Bi-
bliotheek Amstelveen Stads-
plein op donderdag 16 april  van 
19.30 tot 21.00 uur. Kaart-
jes zijn te koop via de website:  
www.debibliotheekamstelland.nl

Tien Aalsmeerse (tuinders)woningen
Expositie architectuur in 
Raadhuis verlengd
Aalsmeer - De expositie van dr. 
ir. Jack Breen in het Aalsmeer-
se Raadhuis over architectuur in 
Aalsmeer wordt verlengd tot 9 
maart. De geboren Aalsmeerder 
en voormalig universitair hoofd-
docent maakte de tentoonstel-
ling over de architectuur van 
Aalsmeerse woonhuizen voor 
zijn promotie aan de TU Delft. De 
expositie is op voorspraak van 
de gemeenteraad ‘geadopteerd’ 
door de gemeente.
Wat maakt een gebouw tot ar-
chitectuur? Met die vraag begon 
Breen aan zijn proefschrift Pat-
terns & Variations. Het boek is een 
zoektocht geworden naar archi-
tectonische schoonheid op ba-
sis van tien Aalsmeerse (tuinders)
woningen. De maquettes, foto’s 
en tekeningen van deze wonin-
gen zijn sinds de heropening van 
het Raadhuis op werkdagen te 
bewonderen in de trouwzaal.

Uniek stukje cultuur
Aanvankelijk zou de expositie tot 
20 februari in het raadhuis te zien 
zijn, maar wethouder Wilma Alink 
van Kunst en Cultuur heeft beslo-
ten deze te verlengen. “De ten-
toonstelling laat een bijzonder 
deel van de historie van onze ge-
meente zien en verdient het om 
langer in het Raadhuis te staan. 
Op deze manier willen we alle in-
woners de gelegenheid bieden 
om dit unieke stuk kunst en cul-
tuur van Aalsmeer zelf te komen 
bezichtigen.” 

Lezing
Op 9 maart wordt de expositie om 
19.45 uur afgesloten met een le-
zing door Jack Breen in de Raads-
kelder. Belangstellenden kunnen 
zich tot en met 4 maart aanmel-
den voor deze lezing door een 
mail te sturen naar m.boerhof@
amstelveen.nl.

Wethouder Wilma Alink met dr. ir. Jack Breen.

toire van zes muziekstukken. De 
muziek kreeg iedere deelnemer 
tevoren toegestuurd, zodat dit 
thuis kon worden doorgenomen. 
Bij de Play-in wordt alles samen-
gevoegd en dat zorgt, met de no-
dige aanwijzingen van de diri-
gent, voor een bijzonder orkest. 

Een hele dag samen met muziek 
bezig zijn en allemaal met lief-
de voor het accordeon, geeft een 
speciale verbondenheid.
Het orkest heeft tijdens de slotre-
petitie bezoekers het eindresul-
taat laten horen van een gezelli-
ge en leerzame dag.
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Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoe-
genhoudt op dinsdag 18 febru-
ari weer een speelavond in één 
van de zalen van ‘t Kloosterhof in 
de Clematisstraat. Klaverjassen en 
rummikuppen staan op het pro-
gramma. De aanvang is 19.30 uur, 
zaal open vanaf 19.00 uur voor 
ko�e, thee en inschrijving. Deel-
name kost 3 euro per persoon per 
keer en dit bedrag is inclusief een 
consumptie bij binnenkomst. 

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 14 
februari is er weer enkel kaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dere kaartliefhebber is van harte 
welkom in buurthuis Hornmeer 
aan de Dreef 1. Aanvang: 20.00 
uur. Zaal open vanaf 19.30 uur 
voor ko�e, thee en inschrijving. 
Het koppelkaarten op 7 februa-
ri is gewonnen door Bert van de 
Jagt en Paul Schouten met 5597 
punten. Martin van Steijn en Wil Fietstocht met 

de boswachter
Amstelland - Fiets op zondag-
middag 23 februari om 14.00 
uur mee met de boswachter. 
Het Amsterdamse Bos is bij-
na 1000 hectare, zodat op de 
�ets een �ink deel ontdekt kan 
worden. Onderweg vertelt de 
boswachter interessante din-
gen over wat er allemaal te 

Vruchtbomen enten op 
de Historische Tuin
Aalsmeer - Terug van wegge-
weest op de Historische Tuin: De 
workshop vruchtbomen enten 
op zaterdag 22 februari. Tuinchef 
Dick Maarsen laat deze middag 
zien hoe appels en peren worden 
geënt. Plaats van handeling is de 
bloemenschuur, waar een select 
gezelschap na een korte instruc-
tie zelf aan de slag gaat. Gestart 
wordt met het gereedschap. Het 
slijpen van messen krijgt de no-
dige aandacht tijdens de work-
shop. Dit precieze werkje blijkt in 
de praktijk lastiger dan gedacht.
Voor iedere cursist zijn er vol-
doende onderstammen aanwe-
zig. Er wordt ook de mogelijkheid 

geboden om zelf nieuw te enten. 
Thuis een appel- of perenboom in 
slechte staat? Neem in dat geval 
meerdere takken van éénjarig ge-
groeid hout mee naar de cursus. 
Met een beetje geluk gaat u huis-
waarts met een zelf geënte ap-
pel of peer. Aanmelden voor de 
workshop kan via coordinator@
historischetuinaalsmeer.nl. Wees 
er snel bij, het aantal plaatsen is 
beperkt! 
De workshop op zaterdag 22 fe-
bruari begint om 13.00 uur en 
duurt tot rond 15.30 uur. Deelna-
me kost 10 euro per persoon en 
dit bedrag is inclusief een con-
sumptie.

Actiedag Living Memories in Waterlelie

Fietsen voor blijvende 
herinneringen
Aalsmeer - Samen in actie voor 
ernstig zieke kinderen, want her-
inneringen maak je samen. Daar 
draait het om op zaterdag 21 
maart in sporthal De Waterlelie. 
Tientallen mensen uit de regio 
stappen daar opnieuw op de �ets 
voor Stichting Living Memories. 
Dit goede doel, dat gevestigd is 
in Aalsmeer, maakt videoportret-
ten van kinderen die gaan overlij-
den aan een ziekte. Een waarde-
volle blijvende herinnering voor 
hun ouders, broertjes en zusjes. 

Spinningactie
“De spinningactie is voor ieder-
een die kan �etsen”, zegt Thin-
ka Sanderse van Stichting Living 
Memories. “Sommigen doen het 
echt voor de sportieve presta-
tie en �etsen zes uur lang alleen. 
Maar de meeste mensen komen 
voor de sfeer en maken er met 
maximaal zes mensen gewoon 
een hele leuke dag van. De erva-
ring van vorig jaar leert dat het 
met drie personen prima zes uur 
vol te houden is.” De spinners la-
ten zich sponsoren en kunnen 
met hun team een mooie (ge-
sponsorde) prijs winnen als ze het 
meeste geld ophalen. “Daar gaat 
het eigenlijk niemand om”, zegt 
Thinka. “Maar de prijs is wel een 
teamuitje waar je opnieuw leuke 
herinneringen aan overhoudt.” 

Parcours voor kinderen
Het moet een mooie en enerve-
rende dag voor het hele gezin 
worden. Zo zijn er naast het �et-
sen activiteiten voor kinderen, 
zoals schminken en klimmen en 
klauteren. In de sporthal wordt 
een parcours uitgezet waar kin-
deren tot zes jaar rondjes kun-
nen maken op trekkers, loop�et-
sen en steppen. Verder is er een 
barbecue en zijn er optredens 
van onder meer De Anitaas en de 
band Hollands Diep. 

Tekenen op scholen
Leerlingen van vier basisscholen 
in Aalsmeer en Kudelstaart doen 
mee aan een tekeningactie. Zij 
leggen hun mooiste herinnering 
vast. Tijdens de actiedag worden 
alle kunstwerken tentoongesteld 

en worden twaalf ‘winnaars’ ge-
kozen. De herinneringen van de-
ze kinderen, worden op ansicht-
kaarten gedrukt en in een pak-
ketje van twaalf kaarten via de si-
te van Stichting Living Memories 
verkocht. “Met deze actie gaat 
het vooral om bewustwording 
van het belang van �jne herinne-
ringen”, benadrukt Thinka. “Maar 
het is ook leuk om je eigen teke-
ning in een tentoonstelling of in 
een pakketje van ansichtkaarten 
te zien.” 

Waardevolle beelden
De video’s, die Stichting Living 
Memories maakt, worden koste-
loos aangeboden aan de gezin-
nen. Bijna vijftig videomakers zet-
ten zich verspreid over het land in 
om de meest waardevolle beel-
den denkbaar te maken. De stich-
ting heeft het CBF-keurmerk en is 
in het bezit van de ANBI-status. 
Zo is gegarandeerd dat elke euro 
die wordt gedoneerd goed wordt 
besteed. 

Optredens en barbecue
De dag begint op zaterdag 21 
maart om 10.00 uur met de start 
van de spinningactie. De hal is 
vanaf 09.00 uur open voor deel-
nemers en publiek. Om 16.00 
uur is het spinnen afgelopen en 
volgt er een optreden van De 
Anitaas. Om half vijf gaat de bar-
becue aan, worden de winnaars 
van de tekeningactie bekendge-
maakt en treedt Hollands Diep 
op; de band die vorig jaar ook be-
langeloos de sporthal op zijn kop 
zette met Nederpop van de ja-
ren tachtig tot nu. Om 18.00 uur 
wordt de eindopbrengst van de 
dag bekend gemaakt en worden 
de prijzen uitgereikt aan de spin-
ningteams die de meeste spon-
soring hebben binnengehaald. 
Om 18.30 uur is de dag ten ein-
de. Op www.herinneringenmaak-
jesamen.nl is alle informatie over 
de actiedag te vinden en kunnen 
geïnteresseerden zichzelf of hun 
team opgeven voor het spinnen 
of zelf een actie aanmelden. Op 
www.stichtinglivingmemories.nl 
is alles te vinden over het werk 
van de stichting. 

Foto: Stichting Living Memories (actiedag vorig jaar).

Checkpoint: Jongens tegen de meiden
Zeilfort Kudelstaart op TV
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 8 februari �gureerde het Zeil-
fort Kudelstaart in het populaire 
Zapp-programma Checkpoint op 
TV. In het programma moesten 
twee teams van jongeren het te-
gen elkaar opnemen in een zelf-
gebouwd am�bievoertuig. Het 
voertuig moest zowel kunnen rij-
den als varen. Dit werd ter plek-
ke op het forteiland getest in een 
onderlinge race. In dit geval won 
het jongensteam nipt van het 
meidenteam. De uitzending is te-
rug te kijken op zapp.nl. 

Vernieuwing
In het programma is goed te zien 
dat het dak van het fort momen-
teel helemaal open ligt, vanwe-

ge vernieuwing. Deze wordt in 
de komende maanden namens 
de gemeente uitgevoerd. In de 
openliggende dakstructuur zijn 
de vele wateropvangbekkens van 
het fort goed te zien. In deze bek-
kens werd het door het zand ge-
�lterde regenwater opgevangen 
en onder het dak geleid en in het 
fort in grote waterbassins opge-
slagen. Zeilfort Kudelstaart stelt 
graag - onder voorwaarden - het 
forteiland ter beschikking voor 
activiteiten die de bekendheid 
van het fort vergroten of voor ac-
tiviteiten in het algemeen belang 
van de inwoners van Aalsmeer en 
Kudelstaart. Voor meer informa-
tie kan er contact worden opge-
nomen met Zeilfort Kudelstaart.

Presentatie over honden en verloting
Postzegel(ruil)beurs in 
Parochiehuis zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 15 februa-
ri gaan de deuren van het Paro-
chiehuis om 9.30 uur weer open 
voor de postzegelverzamelaars 
en postzegelruilers. De entree is 
gratis. Cor van Meurs, ruilbeurs-
leider, heeft een mooie presenta-
tie over ‘Honden’ op postzegels. 
Er kan natuurlijk ook heerlijk ge-
snu�eld worden in de ruim 100 
stockboeken met daarin vijf eu-
rocent zegels welke op de vereni-
gingstafel te vinden zijn. 
Neem stockboek(en) met dubbe-
le zegels mee om te ruilen, ook 
dat kan hier. Mocht dit niet vol-
doende zijn, dan zijn er nog di-
verse handelaren met materialen 
voor deze hobby. Voor meer in-

formatie kan gekeken worden op 
de website www.postzegelver-
enigingaalsmeer.nl. Zowel op de 
site als op de ruilbeurs kunnen de 
retourkavels van de laatste vei-
ling bekeken worden. Op de ruil-
beurs zijn deze direct te koop. Ui-
teraard is er ook weer een verlo-
ting met vele prachtige bloemen 
en planten. 
De ruilbeurs sluit om 15.00 uur 
haar deuren. Bij het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat 6 is volop 
parkeergelegenheid. 
Voor meer informatie over de 
beurs kan deze dag contact op-
genomen worden met Cor via 
0297-343885 of met Gerboud via 
0297-345231.

Hartenjacht, barbecue, FIFA-toernooi
Diverse activiteiten bij 
The Gate voor jongeren
Aalsmeerderbrug - Jongeren-
centrum The Gate heeft in het 
voorjaar weer heel veel leu-
ke activiteiten in de planning 
staan. Van een hartenjacht op 
Valentijnsdag tot een FIFA-toer-
nooi in april. Iedereen tussen 12 
en 18 jaar is welkom. The Gate 
is te vinden net over de brug bij 
Aalsmeer langs de N196. Jonge-
ren kunnen hier op donderdag 
en vrijdag tussen 15.00 en 20.00 
uur binnenlopen om leeftijds-
genoten te ontmoeten, te chil-
len en te gamen. Wie dat wil kan 
ook mee-eten. Daarnaast orga-
niseert het team van The Gate 
regelmatig leuke activiteiten. 
Dit staat er op de agenda: Vrij-

dag 14 februari, 17.00 uur: Har-
tenjacht met aansluitend Va-
lentijnsdiner; Donderdag 12 
maart, 19.00 uur: Ladies Night. 
Met een kledingruilbeurs, haar 
stylen en make up; Vrijdag 20 
maart, 17.00 uur: Een lente bar-
becue; Vrijdag 17 april, 16.00 
uur: FIFA-toernooi en donder-
dag 14 mei, 17.00 uur: Pan-
na-toernooi. Het jongerencen-
trum is gevestigd aan de Kruis-
weg 55 in Aalsmeerderbrug en 
is een initiatief van de Levend 
Evangelie Gemeente en Teen 
Challenge. Op de hoogte blij-
ven van alle activiteiten? Volg 
The Gate dan via Instagram:  
thegateaalsmeerderbrug.

Met AutoMaatje naar een 
activiteit in het Wijkpunt
Aalsmeer - In Kudelstaart zijn 
veel mensen minder mobiel. Zij 
kunnen zelf niet meer voor ver-
voer zorgen of lastig van de be-
staande vervoersdiensten ge-
bruik maken. Vanaf 2 maart biedt 
ANWB AutoMaatje hiervoor een 
oplossing en wil inwoners van 
Kudelstaart helpen mobiel en ac-
tief te blijven. Automaatje is een 
vervoersservice waarbij vrijwil-
lige chau�eurs met hun eigen 
auto minder mobiele plaatsge-
noten vervoeren tegen een ge-
ringe onkostenvergoeding. Het 
Wijkpunt voor Elkaer is onder-
deel van Zorgcentrum Aelsmeer 
en bevindt zich centraal in het 
dorp van Kudelstaart. Er worden 
diverse activiteiten aangeboden, 
zoals bewegen, sjoelen, bloem-

schikken, creatief, geheugentrai-
ning en muziek. Met regelmaat 
zijn er optredens en voorlich-
tingsbijeenkomsten. Wijkpunt 
Voor Elkaer is op doordeweek-
se dagen geopend van 9.00 tot 
16.30 uur. Op woensdag en vrij-
dag is het wijkpunt geopend tot 
20.30 uur en kan hier genoten 
worden van een avondmaaltijd. 
Kom eens langs voor een kop-
je ko�e, een heerlijke lunch of 
een gezonde warme maaltijd en 
ervaar wat ‘Voor Elkaer’ u te bie-
den heeft. Neem voor vragen en 
informatie contact op via 0297-
820979. Niet zelf mobiel om het 
wijkpunt te bezoeken? Mail of bel 
naar ANWB AutoMaatje Aalsmeer 
via info@automaatje-aalsmeer.nl 
of 0297-303141.

Jak eindigde met 5533 punten op 
twee, Jan Visser en George Lem-
merzaal op drie met 5404 punten 
en de poedelprijs was voor Piet 
Gortzak en Fred Maas met 3411 
punten.

Kwartmarathon
De op zaterdag 8 februari ge-
speelde kwartmarathon is ge-
wonnen door Ria Moller met de 
mooie score van 11.543 punten.
Op ruime achterstand werd Matje 
tweede met 10.787 punten. Cor-
rie Balder werd met 10.246 derde.
Al met al weer een zeer geslaag-
de dag.

De vorige avond van het seizoen 
was weer gezellig met een groot 
aantal deelnemers. Het klaverjas-
sen is deze avond met  6019 pun-
ten gewonnen door Marilou van 
Grieken. Op twee met 5638 pun-
ten Maaike Spaargaren en plaats 
drie was voor Piet Kragtwijk met 
5563 punten. De poedelprijs is uit-
gereikt aan Ben Overdijk met 3666 
punten. Bij het rummikuppen was 
met 39 punten Ali Hoving de bes-
te en de poedelprijs ging naar Ru-
dolf Haussler  met 103 punten. Ie-
dereen die zin heeft in een avond-
je ontspanning is van harte wel-
kom bij Ons Genoegen.

zien is en over wat men tegen-
komt. Neem je eigen �ets mee! 
De winter�etstocht duurt on-
geveer anderhalf uur en is ge-
schikt voor �etsers ouder dan 
12 jaar. De start is bij De Bos-
winkel aan de Bosbaanweg 
5. Kosten 5 euro per persoon. 
Aanmelden kan telefonisch via 
: 020-5456100, via de website 
www.amsterdamsebos.nl of in 
De Boswinkel, iedere dinsdag 
tot en met zondag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Illusionistenbroers Roy en 
Justin bij opening ASA 
Amstelland - Vrijdag 7 februari 
vond de grande opening van het 
nieuwe pand van ASA Autoscha-

de plaats. Het openingsprogram-
ma ging van start met een op-
treden van de illusionistenbroers 

Roy en Justin Huiskens. Vervol-
gens spraken diverse gastspre-
kers lovende woorden. Na alle 
gastsprekers nam directeur Mat-
thieu Sol het woord. Matthieu be-
dankte zijn team en klanten voor 
het vertrouwen en kijkt met veel 
plezier vooruit om er een succes 
van te gaan maken. Daarna was 
het tijd voor de o�ciële opening. 

Samen met alle medewerkers op 
podium werd met een druk op de 
rode knop de confetti gelanceerd 
en was het pand dan o�cieel ge-
opend. 
Als afsluiting konden de geno-
digden nog genieten van een op-
treden van oud Soundmixshow-
winnares Glenda Peters.
Foto: www.kicksfotos.nl
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Champagne en gebak voor 
100-jarige Herman Verbeek
Aalsmeer - Ko�e en thee met 
gebak en een toost met cham-
pagne donderdag 6 februari in 
Rozenholm. Herman Verbeek 
is 100 jaar geworden en bij het 
bereiken van deze hoge leeftijd 
hoort natuurlijk een feest met 
de familie en een bezoek van de 
burgemeester. “Het is de eerste 

keer dat ik iemand van 100 jaar 
van ons geslacht ontmoet”, zo 
zei Gido Oude Kotte en de bur-
gemeester verwees hierbij naar 
de ontmoetingen met vrouwelij-
ke eeuwlingen, twee 100-jarigen 
en één 101-jarige, die hij eind ja-
nuari in Aalsmeer had mogen fe-
liciteren.

Kwekerij aan Oosteinderweg
De heer Verbeek is, zoals in de 
volksmond wordt gezegd, een 
‘kras oudje’. Tot een half jaar ge-
leden woonde hij nog zelfstan-
dig aan de Oosteinderweg, waar 
hij vele jaren een kwekerij heeft 
gehad en hier onder andere an-
jers en rozen teelde. Hij kook-
te nog zelf, werkte in de tuin en 
stapte regelmatig in de auto voor 
een ritje. 
Na twee valpartijen vonden zijn 
drie kinderen het toch beter dat 
pa naar het verzorgingstehuis 
ging. De heer Verbeek heeft het 
naar z’n zin in Rozenholm, “ik 
word hier goed verzorgd”, maar 
diep in z’n hart is hij toch liever in 
zijn eigen huisje. Vanaf z’n 13e tot 
65e jaar heeft hij gewerkt, naast 
in de kwekerij ook enige tijd ‘op 
de klok’ bij de Veiling Bloemen-
lust.

Puzzelen en scrabbelen
Zijn geheugen is nog prima en 
volgens zijn kinderen is hij nog 

steeds een rekenwonder. In zijn 
vrije tijd speelde hij klarinet (17 
jaar lang) bij Sursum Corda en nu 
puzzelt hij graag. Geen eenvou-
dige woordzoekers, maar ‘pitti-
ge’ cryptogrammen. Zeker 30 jaar 
ging hij ook dagelijks jeu-de-bou-
len op de baan in de Hornmeer. 
“Iedere dag, door weer en wind”, 
vertelt zijn dochter. “En iedere 
week, ook zeker 25 jaar lang, ging 
hij scrabbelen met neef Kees.”

Vakantie naar Frankrijk
Samen met zijn vrouw Mat-
je (overleden in 2008) is hij vaak 
op vakantie geweest, vooral naar 
Frankrijk. Hun liefde voor dit land 
hebben ze weten over te dra-
gen op hun kinderen en klein-
kinderen, één kleinzoon woont 
zelfs in Frankrijk en runt hier een 
camping met zijn echtgenote. De 
jongste dochter van het echtpaar 
Verbeek koos voor een ander 
zonnig land, zij woont in Spanje. 
Dat Herman de leeftijd van 100 
jaar zou bereiken werd overigens 
ooit voorspelt door zijn echtge-
note. “Oma zei altijd: Opa wordt 
100”, aldus een kleinzoon.

Uniek
Voor de 100ste verjaardag van 
(o)pa Verbeek waren alle kinde-
ren (twee dochters en een zoon), 
kleinkinderen (vier) en achter-
kleinkinderen (zes) naar Rozen-
holm gekomen. Het was gezel-
lig druk in de recreatiezaal en, zo 
werd gezegd: “Uniek dat we alle-
maal bij elkaar zijn. Dat gebeurt 
niet vaak.” 
Na het bezoek van burgemees-
ter Gido Oude Kotte wachtte nog 
een gezamenlijke familielunch. 
De eerste burger wenste de jari-
ge Herman Verbeek nog een �jne 
dag en beloofde volgend jaar, bij 
het bereiken van de leeftijd van 
101 jaar, opnieuw een gebakje te 
komen eten. 
Ook namens de Nieuwe Meerbo-
de: Hartelijk gefeliciteerd!
Door Jacqueline Kristelijn

 Aalsmeer - De palen voor de 
nieuwe Aardbeienbrug kunnen 
worden geboord. Deze stap in 

de renovatie van de brug is la-
ter dan gepland omdat geen en-
kel risico is genomen met de ri-

Vordering werkzaamheden 
Aardbeienbrug

co te nemen met de onduidelijke 
ligging van de leiding en een by-
pass riool aan te leggen. Op deze 
manier is voorkomen dat bewo-
ners en bedrijven overlast onder-
vinden als het riool geraakt wordt 
tijdens het boren van de palen en 
is verdere vertraging van het pro-
ject afgewend.
Maandag 20 januari startten de 
werkzaamheden en op 31 januari 
is de bypass in gebruik genomen. 
Het boren van de nieuwe palen 
kan daardoor nu beginnen. Als na 
het boren van de palen blijkt dat 
de riolering niet is geraakt wordt 
de bypass afgeschakeld en op-
geruimd. Ondanks de snelle op-
lossing van het probleem geeft 
dit vertraging van het project en 
wordt helaas ook in het begin 
van het nieuwe vaarseizoen 2020 
doorgewerkt. Uiteraard wordt ge-
probeerd deze vertraging tot een 
minimum te beperken.
 
Meer informatie
De uitgebreide informatie met fa-
sering en planning is te volgen 
via de BouwApp. Wilt u het pro-
ject volgen? Download de Bou-
wApp gratis in de App Store en 
doorloop de volgende stappen: 
ga naar ‘Zoek project’ en zoek op 
‘Project Replica Aardbeienbrug’, 
selecteer vervolgens het project 
en klik op ‘Toevoegen aan favo-
rieten’.
Ook is er dagelijks een inloop-
spreekuur van 08.00 tot 09.00 uur 
in de keet van de aannemer ach-
ter Uiterweg 97. Hier kunnen om-
wonenden terecht met vragen, 
suggesties en klachten.

Zwanenkoor live in studio 
van Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 15 februa-
ri is er weer een uitzending van 
‘Jan & Jansen Live’, met vanaf 
21.00 uur Het Zwanenkoor live in 
de radiostudio. Iets compleet an-
ders dan luisteraars van het pro-
gramma gewend zijn. Het als ge-
legenheidskoor begonnen koor 
is al 30 jaar een begrip in Amster-
dam en omstreken. Het werd sa-
mengesteld uit stamgasten van 
de Twee Zwaantjes (Amsterdams 
bruin café aan de Prinsengracht) 
om tijdens het Jordaanfestival op 
te treden. Dat verliep heel goed 
en op 28 december 1989 werd de 
oprichting van Het Zwanenkoor 
een feit. 

Aalsmeerse muziek
Esther Sparnaaij, die onlangs de 
trotse moeder is geworden van 
zoontje Stef, had vorig jaar febru-
ari Pieter Groenveld en Hein Me-
ijer in haar programma ‘Echt Es-
ther’. Ze spraken over de muziek-
geschiedenis van Aalsmeer en er 
was live muziek. Deze uitzending 
is de moeite waard om nogmaals 
te beluisteren. Daarom in de her-
haling op donderdag 13 februari 
om 19.00 uur.

‘That’s Life’ is er weer
Donderdag 13 februari is het 
weer die ene donderdag in de 
maand dat het tijd is voor ‘That’s 
Life’ op Radio Aalsmeer van 20.00 
tot 22.00 uur. Een informatief pro-
gramma over kunst en cultuur in 
Aalsmeer. Janna van Zon en To-
bias Rothe komen vertellen over 
hun boek ‘Tijd’. Daarna vertelt 
Constantijn Ho�scholte over de 
nieuwe expositie in het Flower 
Art Museum. In het tweede uur 
neemt Heleen van Haaften van 
KCA de zeer bekende kunstenaar 
Sam Drukker mee naar de studio. 
Ook is er een live optreden van 
Ninalynn, een singer-songwriter 
pur sang. 

Valentijnscafé
Deze vrijdag tovert Ron zijn Vrij-
dagavondcafé om in Valentijnsca-
fé en laat de meest romantische 
songs horen tussen 18.00 en 
20.00 uur. Ook uiteraard de Ne-
derlandstalige pareltjes. En wil je 
iemand verrassen met een lief-
desliedje? Dat kan! Bel tijdens de 
uitzending via 0297 325858 of 
mail naar studio@RadioAalsmeer.
nl

Regenboog-dansers
Zaterdag 15 februari is het weer 
de derde zaterdag van de maand, 

dus tijd voor een uurtje ‘Down-
Town Radio’. Om 14.00 uur ont-
vangen Dennis, Rinus en Ilse dan-
sers van stijldansgroep De Re-
genboog in hun uitzending. En 
ze hebben ook nog eens leuke 
muziek uitgezocht dat zeker ge-
draaid gaat worden. De studioca-
mera’s gaan aan, dus deze uitzen-
ding kan live op televisie gevolgd 
worden.  
 
Innovation Space
Maandag 17 februari is het tijd 
voor Bas Verkaik bij technologie-
programma ‘Blikopener Radio’. 
Hij is de oprichter van SPIKE tech-
nologies, een bedrijf dat batterij-
en ontwikkelt en produceert om 
verschillende voertuigen te elek-
tri�ceren. Daarnaast is hij de aan-
jager van het TU/e innovation 
Space, een nieuw instituut aan de 
Technische Universiteit Eindho-
ven dat het universitair onderwijs 
drastisch wil vernieuwen. Meer 
weten? Luister naar de uitzen-
ding op Radio Aalsmeer.  

Helemaal zen 
Van paardrijden naar specialisti-
sche coaching met een therapie-
hond, dat is de weg die Karin van 
Staveren heeft afgelegd. De 284e 
gast in ‘Door de Mangel’ sprak 
daar afgelopen maandag uitge-
breid over. Ook Karin is op zoek 
gegaan naar een volgende gast. 
Dat is Tarinthe van Eijk geworden. 
Maandag 17 februari zal het team 
van ‘Door de Mangel’ haar vanaf 
19.00 uur van alles vragen. Mocht 
je als luisteraar een vraag hebben 
voor Tarinthe, mail deze dan naar: 
studio@radioaalsmeer.nl of bel 
tijdens de uitzending naar: 0297-
325858.

De nacht met Cora
Woensdag 19 februari krijgen 
Sem van Hest en Erik Kreike in 
hun politieke radioprogramma 
Jochem van Leeuwen van de VVD 
en Willem Kikkert van D66 aan 
de tafel. En mogelijk schuiven er 
meer raadsleden van andere par-
tijen aan. Ze gaan het ongetwij-
feld hebben over de ‘nacht van 
Cora’ en het ontbijt met de raads-
leden dat volgde. 
Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway), via de websi-
te www.radioaalsmeer.nl en te 
zien op televisie via kanaal 12 van 
Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.
nl/tv. 

Eerste plaats voor Nathalie en Milou
Dance Improvement goed 
op weg naar NK 2020

koos er voor om het evenement 
gewoon door te laten gaan op de-
ze stormachtige dag. Door de af-
zeggingen vielen er echter diver-
se gaten in de programmering, 
maar ook in de choreogra�e bij de 
teams. De dansers moesten �ink 
improviseren en dat is de dansers 
van Dance Improvement ook dit 
keer weer, samen met coach Jas-
mina Kazlagic, fantastisch gelukt. 
Er moest namelijk ad hoc het no-
dige bedacht worden zodat de 
choreo er verrassend leuk uit blijft 
zien voor het publiek in de zaal 

en ook vooral voor de drie kop-
pige jury die hun dance skills kri-
tisch moest beoordelen en bepa-
len welke ranking de dansers ver-
dienen. Zelfs de vele dansers in di-
verse disciplines van Dance Im-
provement leken best onder de 
indruk van het onrustige weer 
en de plotselinge veranderingen. 
Maar er werd weer heel goed ge-
scoord door de Aalsmeerse dans-
school en hoewel dat niet altijd 
een beker opleverde, was het ze-
ker goed genoeg voor belangrijke 
punten voor deelname aan de Ne-

Aalsmeer - Zondag 9 februari was 
het best spannend of de dans-
wedstrijd in de Studio’s Aalsmeer 
wel door kon gaan. Zelfs voor de 
dansers uit de regio was het een 
uitdaging om deze bijzondere lo-
catie veilig te bereiken. Het on-

stuimige weer, de keiharde wind 
en vooral de verontrustende be-
richten via het nieuws waren voor 
vele dansers (en met name bege-
leiders) een reden om af te zien 
van deelname. De organisatie van 
de wedstrijd ‘Dance Competitions’ 

derlandse Kampioenschappen in 
april 2020.
Solo’s:  Saige 4e, Ala 3e, Sam 2e, Ki-
ki 3e en Amber 4e. Duo’s: Sjors en 

Sienna 2e, Lisanne en Amber 6e 
en Nathalie en Milou 1e! Teams: 
Turbulance 3e, Sabotage 5e en 
Another DImension 2e.

olering. Kabels en leidingen blij-
ken vaak niet te liggen op de plek 
waar ze volgens het Kabels en Lei-
dingen Informatie Centrum (Klic) 
zouden moeten liggen. Dat geldt 
ook voor de persrioolleiding on-
der de brug. Om geen overlast 
van een beschadigde riolering en 
ernstiger vertraging van het pro-
ject te veroorzaken, is ervoor ge-
kozen uit voorzorg een bypass ri-
ool om de brug heen te leggen. 
Een maatregel die niet kon wor-
den voorzien in de planning.
De werkzaamheden aan de Aard-
beienbrug begonnen op ver-
zoek van bewoners en bedrijven 
ná het vaarseizoen 2019. Sinds 
30 september is door de aanne-
mer een omleidingsroute aange-
legd, de oude brug verwijderd en 
een zogeheten ‘bouwkuip’ aange-
legd zodat er droog gewerkt kan 
worden. Het brugdek en de re-
plica van de bovenbouw worden 
op andere locaties gemaakt, zo-
dat deze straks kant en klaar ge-
plaatst kunnen worden. De vol-
gende stap is het boren van de 
palen.
Vóór het boren van de palen is on-
derzoek gedaan naar de ligging 
van de persrioolleiding onder de 
brug. Er is daarop in samenspraak 
tussen de gemeente en de aanne-
mer snel besloten geen enkel risi-



denieuwepunt.nl
Onderneem het samen met alles en meer

Dit is een ontwikkeling van:

www.heembouw.nl

• Units vanaf 90 
tot 200 m2 BVO

• Gasloos

• Zonnepanelen 
aanwezig

• Optioneel units 
schakelbaar

• Parkeren op 
eigen terrein

29 gevarieerde casco bedrijfsruimten in hartje Aalsmeer

VERKOOP
GESTART

Pierre van der Steeg
Dolf Meerleveld
Lid Ont: 304
� Oosteinderweg 390
 1432 BG Aalsmeer
� 0297-321676
� www.tppmeerleveld.nl

P.C. VAN DER STEEG
TANDTECHNIEK

R. MEERLEVELD
TANDPROTHETICUS

Kunstgebitten, frame’s, reparaties, rebasing
Vergoeding door alle zorgverzekeraars

Gespecialiseerd in klikgebit 
op implantaten

George Kluinhaar 06-41130020

Alu-Specials
Onderhoudsbedrijf en nieuwbouw van:

Aluminium-Kunststof kozijnen
Veranda’s-Serres-Windschermen
Puien-Ramen-Deuren-Gevelelementen
Levering en plaatsing alle soorten glas
Zonwering-Horren-Luxe parasols

Helling 66, 1431 BT Aalsmeer
Tel. 0297-343382 | Fax 0297-569768
E-mail: info@alu-specials.nl
www.alu-specials.nl

▲
▲

▲
▲

▲

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Verloren:
Omgeving Uiterweg/Praamplein, 
gouden zegelring merk (KDB) 
aandenken. Tel. 06-10792096
Te koop:
Kinderbedje met uitneemb. spijlen 
en nwe matras €25,-. Thule skibox 
met daksteunen €25,-. Tel. 0297-
321416
Te koop:
Salomon heren skischoenen mt. 41 
€30,-. Nordic dames skischoenen mt. 
38/39 €40,-. Tel. 06-40110889

Foto’s van Tobias Rothe en verhalen van Janna van Zon

Presentatie ‘Tijd’ in KunstKas
Aalsmeer - Op donderdag 20 fe-
bruari presenteren Tobias Rothe 
en Janna van Zon hun gezamen-
lijke initiatief ‘Tijd’. Het boek be-
vat foto’s die de schoonheid van 
‘tijd’ verbeelden van Tobias en 
Janna ging in gesprek met zes in-
woners, van een cyclamen-kwe-
ker en een topsporter tot een Sy-
rische vluchtelinge. Zo ontstond 
een fraai boekje van 84 pagina’s 
met prachtige foto’s (15) en ver-
halen (6). ‘Tijd’ begon allemaal 
met een foto die Tobias zag in het 
foto-archief van het Rijksmuse-
um bijna vier jaar geleden. Hij zag 
een foto van Theo Baart uit 1986 
met hierop een eind jaren veer-
tig huis met een Volkswagen Ke-
ver voor de deur. Op het straat-
naambordje stond Freesialaan 
en Tobias besloot de zoektocht 
naar het beeld van nu te starten. 
Hij belandde in de Freesialaan in 
Aalsmeer en fotografeerde het-
zelfde huis vanaf dezelfde plek. 
Hij wilde iets doen met de foto’s 
en na een brainsessie met Janna 
werd besloten om foto’s van ‘tijd’ 
in beeld te gaan brengen en wel 
in de eigen woonplaats Aalsmeer 
en deze te verlevendigen met 
verhalen. 

Tijd beleven
Janna sprak met Jan Butler, al 
zestig bewoner van de Freesia-
laan, tevens de straat waar hij ook 
werkte (met een plank de sloot 

over) bij Hilverda. “In de verhalen 
gaat het om hoe de mensen de 
tijd beleven”, legt Janna uit. “Een 
topsporter kijkt heel anders te-
gen tijd aan dan een beeldhou-
wer die door actrose lang niet 
heeft kunnen werken. Voor de 
een speelt tijd geen rol, voor een 
ander stond de tijd even stil, zo-
als voor Cyclamenkweker Piet Tas 
toen hij zijn eigen bloem had we-
ten te kweken.” 

Camera ‘Eggie’
De foto’s, die overigens los staan 
van de verhalen, heeft Tobias al-
len gemaakt met zijn oude, ana-
loge camera’s. “Ik kom thuis met 
fotorolletjes, laat ze ontwikkelen 
en weet na enkele dagen of het is 
geworden wat ik voor ogen had.” 
De oudste camera heeft nog een 
hele mooie en dierbare historie. 
De ‘Rollei�ex’ is de camera van de 
overleden echtgenoot van Jan-
na en beroemd fotograaf Egbert 
van Zon. “De camera heeft de hal-
ve, zo niet de hele wereld gezien”, 
vertelt Janna. Tobias heeft de ca-
mera, die een speciaal plekje had 
in het Huiskamermuseum, hele-
maal uit elkaar gehaald, schoon 
gemaakt en weer helemaal ‘aan 
de praat’ gekregen. In Duitsland 
heeft hij het originele lensdopje 
gevonden en uit Engeland komt 
het originele riempje. Al diver-
se foto’s heeft Tobias met ‘Eggie’, 
zoals de camera liefkozend ge-

noemd wordt, gemaakt. “Egbert 
speelt weer een rol”, zegt Janna 
met een stralende lach. “En op 
de plaats waar de camera stond, 
staat nu de originele verpakking 
in mijn huis, heeft Tobias ook we-
ten te vinden.” De twee zijn dui-
delijk met plezier de samenwer-
king aangegaan. Het lijkt of puz-
zelstukjes in elkaar zijn gevallen. 
‘Tijd’ is een boekwerk geworden 
over en uit Aalsmeer. “Het zou 
een waardevol en wetenswaardig 
cadeau zijn voor nieuwkomers”, 
besluit Janna en Tobias, hij knikt, 
de fotograaf is het helemaal eens 
met de schrijfster. 

Donderdag en zondag
Op donderdag 20 februari is de 
presentatie van ‘Tijd’ en belang-
stellenden zijn vanaf 19.30 uur 
welkom in de KunstKas van Tobias 
en Trudy Rothe aan de Aalsmeer-
derweg 325. In deze sfeervol-
le omgeving worden om pre-
cies 20.02 uur de eerste exempla-
ren uitgereikt aan de dochter van 
Janna en de twee kinderen van 
Tobias. Bezoekers wordt aangera-
den zich warm te kleden, de kas is 
niet verwarmd, en om zoveel mo-
gelijk op de �ets te komen. Par-
keren voor de deur is niet moge-
lijkheid, er is gelegenheid om au-
to’s te parkeren aan de Oostein-
derweg, ter hoogte van Jac. Tak-
kade, en bij de Julianalaan (3 tot 
5 minuten lopen naar de Kunst-
Kas). ‘Tijd’ is te koop voor 20 eu-
ro. Deze speciale prijs geldt alleen 
tijdens het weekend van 20 tot en 
met 23 februari. Wie niet aanwe-
zig kan zijn tijdens de feestelijke 
presentatie van ‘Tijd’ kan zondag 
23 februari een kijkje komen ne-
men in de KunstKas tussen 14.00 
en 17.00 uur. De foto’s van Tobias 
zijn overigens ook te koop. ‘Tijd’ 
aanscha�en kan ook door een 
mail te sturen naar trudy (trudy-
rothe@gmail.com).
Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - De witte ganzen op 
Green Park Aalsmeer die enkele 
weken geleden besmeurd raak-
ten met frituurvet, hebben een 
nieuw onderkomen gevonden. 
Vorige week is de gehele groep 
naar Akka’s Ganzenparadijs in 
Drenthe gebracht. Na de ontdek-
king dat de ganzen waren be-
smeurd met vet, zijn ze half janu-
ari met de dierenambulance naar 
vogelopvang ‘De Wulp’ in Den 
Haag gebracht. Daarmee haalde 
de groep ganzen zelfs het nieuws 
in een uitzending van Hart van 
Nederland. In de vogelopvang 
zijn hun veren schoongemaakt. 

De ganzen konden echter niet te-
rug naar hun oude leefgebied in 
Aalsmeer, aldus Sharon Lexmond, 
beheerder van De Wulp. “Boeren-
ganzen worden namelijk o�ci-
eel gezien als huisdier. Dat bete-
kent dat er een vorm van nestbe-
heer moet zijn om de grootte van 
de groep beperkt te houden. Een 
andere reden om naar een nieu-
we plek te zoeken, is dat hun leef-
gebied de komende jaren steeds 
kleiner wordt, omdat het bedrij-
venterrein langzamerhand wordt 
volgebouwd. Gelukkig hebben 
we een nieuw onderkomen voor 
ze gevonden bij Akka’s Ganzen-

Nieuw thuis voor 
besmeurde witte ganzen

paradijs in Drenthe.” De beslissing 
is volgens Lexmond genomen na 
overleg met alle betrokkenen. 
“Wij bedanken omwonenden, 
dierenambulances, mensen van 
de gemeente Aalsmeer en mede-
werkers van Green Park Aalsmeer 
voor het meedenken om zo tot 
de beste beslissing te komen!”
 
Nieuwe thuis
Vorige week is de hele groep aan-
gekomen in het ganzenparadijs. 
Volgens beheerder Edwin Knol gin-
gen de ganzen al gauw het terrein 
verkennen. Green Park Aalsmeer 
Gebiedsontwikkeling B.V. heeft vo-
gelopvang ‘De Wulp’ bedankt voor 
de goede zorgen en een donatie 
gegeven ter ondersteuning van de 
stichting. Kijk voor foto’s van het 
nieuwe thuis van de ganzen op:  
www.ganzenparadijs.nl.

Haarlem - Gildegids Irma wan-
delt op vrijdag 14 februari langs 
de geveltekens, stenen en ande-
re opvallende ornamenten op en 
aan historische panden. Ze vertel-
len ons veel over de geschiedenis 
van het pand, de bewoners en het 
beroep, wat daar werd uitgeoe-
fend. Wandel mee en meld u aan 
via mail naar gildewandelingen@

Wandeling, ‘met 
de blik omhoog‘

gmail.com of bel naar tel. 06-
16410803. Vertrek om 13.30u van-

af Grote Markt, beeld van Loutje. 
Zie ook www.gildehaarlem.nl.
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Feestelijke prijsuitreikingsavond in The Beach

Bloemenzegelactie: Auto 
voor Nicole v/d Zwaard

Dubbelprijs voor mevrouw I. Vukandin: Een cadeaubon van 250 euro van 
Sparnaaij Juweliers én met haar lotnummer won ze nog eens 250 euro 
aan Bloemenzegel-cadeaubonnen. 

Winnares Nicole van der Zwaard, zoon Silvan, Annemieke Treur en Dirk van der Wal bij de Kia Picanto.

Zwaard. De trouwe spaarster 
stuurde eerst zoon Silvan naar be-
neden om de prijs in ontvangst te 
nemen, maar ze kwam er natuur-
lijk niet onderuit om ook voor het 
voetlicht gezet te worden. Nico-
le toonde zich zeer verheugd met 
de auto en begrijpelijk. Wie is nu 
niet blij met een nieuwe auto?! Blij 
waren overigens ook alle andere 
winnaars. Een prijs krijgen door 
inleveren van een spaarboekje 
vol geplakt met gratis gekregen 
Bloemenzegels is tot slot leuk en 
van de prijsuitreiking wordt al-
tijd een gezellige avond gemaakt 
met naast een prijs ook een mooi 
boeket bloemen voor alle win-
naars. De prijzen waren gevari-
eerd, van waardebonnen voor 
bloemen, vis- en vleesproducten 
tot een �etstas, een boekenpak-
ket, chocolade en een Italiaan-
se bestekset ter waarde van 219 
euro. Cadeaubonnen ter waarde 
van 250 euro van Sparnaaij Juwe-
liers en Dio Van der Zwaard zijn 
respectievelijk gewonnen door 
mevrouw I. Vukandin en de fami-
lie H.A. Verhaar uit Aalsmeer. Op 
de elektrische step van Hartelust 
Audio (295 euro) naar huis kon 
Cora Brouwers uit Nieuw-Ven-
nep, een waardebon van 500 eu-
ro van Vishandel Veerman mocht 
mevrouw Joore uit Rijsenhout in 
ontvangst nemen en mevrouw 
S. Ekelman kwam heel blij de ca-
deaubonnen van Etos Wind dro-
gisterij ter waarde van 750 euro in 
ontvangst nemen. Mevrouw I. Vu-
kandin won tevens de extra prijs 
van 250 euro aan Bloemenzegel-
cadeaubonnen. De Kia Picanto 
van 12.000 euro wordt beschik-
baar gesteld door de Bloemen-
zegelwinkeliers in samenwerking 
met Vaneman Auto’s. Nadat alle 
prijzen verdeeld waren, werden 
alle winnaars getrakteerd op nog 
een drankje en een borrelsnack. 
De winnaars en de Bloemenze-
gel-ondernemers kijken terug op 
een geslaagde avond.

Cora Brouwers op de elektrische step terug naar Nieuw-Vennep. Mevrouw S. Ekelman, blij met de cadeaubonnen van Etos Wind.

Aalsmeer - Een feestelijke avond 
woensdag 5 februari in The 
Beach. In de veilingzaal vond de 
jaarlijkse prijsuitreiking plaats 
van de loterij van de Bloemen-
zegelwinkeliers. Liefst 27 prijzen 
waren er te verdelen met, al en-
kele jaren, de felbegeerde hoofd-
prijs: Een auto. Wie rijdt dit jaar 
weg in de Kia Picanto? De uitrei-
king werd verzorgd door oud-
burgemeester Joost Ho�schol-
te in samenwerking met nota-
ris Geert Labortus. Ho�scholte 
bewees nog altijd een goed en 
vermakelijk gastheer te zijn. Hij 
kreeg de zaal zelfs aan het zin-
gen op zijn aan de Bloemenze-
gels aangepaste versie van het 
lied ’24 Rozen’. De Kia Picanto is 
gewonnen door Nicole van der 

Zaai mentor-panel-avond
“Durf groot te denken”
Aalsmeer - Donderdag 6 februari 
was de vierde lichting Zaailingen 
uitgenodigd bij Bouquetnet en 
Celieplant voor de Zaai mentor-
panel avond. De kracht van de-
ze avond werd ook dit keer weer 
overduidelijk. Er valt veel kennis 
te halen bij de ondernemers die 
hun ervaring delen met starters. 
Nu zijn Peter Janmaat (Bouquet-
net) en John Celie van Celieplant, 
Ruud Vismans (The Beach) en Bob 
IJpelaar (Van Vliet Containers) 
ook wel schitterende voorbeel-
den hoe je met passie, intelligen-
tie en een gezonde dosis eigen-
wijs zijn succesvol kunt worden. 
Ieder vertelde zijn eigen verhaal 
op verzoek van de Zaailingen 
die interessante vragen stelde. 
Het enthousiasme en de wil van 
de startende ondernemers om er 
wat moois van te maken straalt 
een energie uit die veel belovend 
is voor een geslaagde en duur-
zame toekomst. Een mooi voor-
beeld is Richard Thesing (Veritas 
ICT) verleden jaar zat hij nog aan 
de andere kant van de tafel, stel-
de hij de vragen terwijl hij nu sa-
men met de andere panelleden 
de antwoorden en tips gaf. Want 
zo kan het gaan na het volgen 
van het coachtraject bij Zaai. En 
Richard is niet de enige die met 
hard werken en door op het juiste 
moment de juiste beslissingen te 
nemen een bloeiend bedrijf heeft 
opgebouwd.

Durf je kennis te delen
De openhartigheid waarmee het 
panel de Zaalingen tegemoet 
trad was tekenend voor de ge-
slaagde avond. Want natuurlijk 
droomt iedere ondernemer van 
succes en hoe mooi is het wan-
neer kennis wordt gedeeld. Dat 
was ook iets waar telkens weer 
op gehamerd werd. “Deel je ken-
nis en zoek de juiste mensen die 
de kennis met je willen delen.” 
Hilarisch waren de voorbeelden 
hoe je toch aan het bureau van 
deze soms onbereikbare men-
sen kunt komen. Want als onder-
nemer moet je behoorlijk inven-
tief zijn en brutaal creatief kun-
nen denken. Soms heb je ook een 
lange adem nodig. “Maar denk 
nooit klein, durf groot te denken 
en stap - juist in deze tijd - naar 
de bank voor gratis advies.” De-
ze raad kwam overigens niet van 
de afgevaardigde van de Rabo-
bank; Patricia Reusken. Zij had 
echter een aantal aanvullende 
goede en nuttige tips, bevestig-
de daarmee dat een gesprek met 

de bank inderdaad zinvol is. Ook 
Esther Bruines (Flynth Accoun-
tants) kon de gestelde vragen 
naar tevredenheid beantwoor-
den. Waarvan deze wel de meest 
opmerkelijke was: “Wat je vooral 
nooit moet doen ís de envelop-
pen dicht laten en alle bonnetjes 
in een schoenendoos stoppen.”

Blunders?
Het is de aanwezige mannelijke 
leden van het mentor-panel ge-
lukt om met geloof in zichzelf een 
uniek bedrijf op te bouwen. Maar 
succes komt nooit vanzelf en na-
tuurlijk ging ook bij hen lang niet 
alles van een leien dakje. Ook 
daar konden de heren over mee-
praten. Na het gretig aanhoren 
van de succesverhalen en de ve-
le nuttige adviezen, klonk het vol-
gende uit de zaal: “Ik heb een leu-
ke vraag voor jullie; Wat was jul-
lie grootste blunder?” Het was 
niet zo dat dit onderwerp nu een 
vrolijk avondvullend programma 
werd, maar er kwamen wel een 
aantal ontboezemingen boven 
tafel die even leerzaam waren 
als het aanhoren van de geboek-
te successen. Zoals onder andere: 
“Ongeduld is het ergste wat je als 
starter kan overkomen. Je moet 
een paar jaar willen knokken en 
niet opgeven; In het begin was ik 
naar klanten toe te goed van ver-
trouwen gaf apparatuur mee dat 
ik dan niet meer terug kreeg; Ik 
heb achteraf gezien te veel ge-
investeerd in een huurpand; Niet 
de juiste balans gezocht tussen 
werk en privé; soms te snel ja ge-
zegd omdat ik toch zo graag die 
klant wilde hebben.” 

Lol in je werk
Huizen in een Rijksmonument - 
wat The Beach is - brengt best de 
nodige problemen met zich mee 
maar Vismans gaat iedere dag - 
zeven dagen per week - en dat al 
24 jaar lang met plezier naar zijn 
werk. ”Ik ga iedere dag met va-
kantie.” Celie, Janmaat en IJpe-
laar eindigden de avond met de 
woorden: “Je moet lol in het werk 
houden, werkgeluk is belangrijk 
en soms moet je zaken doen die 
nog niets opbrengen maar toch 
juist een goede investering zijn.” 
Ondernemen en geld verdienen: 
het is en blijft een kunst!
Neem voor meer informatie over 
Zaai contact op met Kirsten Ver-
hoef (project-organisator) via 
0297-366182 of per mail: kirsten@
syltsupport.nl 
Janna van Zon

Marianne Scholten:
“Zaai geeft mij wat ik had 
gehoopt te krijgen”
Aalsmeer - Voor Marianne Schol-
ten ziet geen dag er hetzelfde uit. 
Heerlijk vindt zij dat. Als Virtu-
al Assistent - in goed Nederlands 
betekent dat persoonlijke assi-
stent op afstand - vervult zij alle 
terugkerende taken van een druk-
ke en creatieve ondernemer. Een 
functie die een paar jaar geleden 
is overgewaaid vanuit Amerika en 
nu hier in Nederland behoorlijk in 
opkomst is. “Ik zit in een besloten 
groep VA’s verspreid over het he-
le land. Iedere VA heeft zijn eigen 
expertise en zo ben ik gericht op 
Sales, maar op heel veel verschil-
lende vlakken. Het mooie van het 
VA systeem is dat je elkaar kunt 
inschakelen. Stel ik krijg een op-
dracht die buiten mijn kennis valt, 
dan kan ik een collega inschake-
len. Zo helpen wij elkaar en daar-
door ook de ondernemer.” 
Marianne werkte twintig jaar als 
sales-assistent in vaste dienst. 
Maar eigen ondernemer worden, 
die droom zou zij ooit verwezen-
lijken, zoveel wist zij wel zeker. Ju-
ni 2019 was het zover en Scholten 
Support heeft over opdrachtge-
vers niets te klagen.

Samen groeien
Als dochter van een zelfstandige 

ondernemer, “het is mij met de 
paplepel ingegeven”, lag het voor 
de hand dat zij de zaak van haar 
vader zou overnemen. Het liep 
echter anders, zoals wel vaker in 
het leven gebeurt. “Mijn vader 
wilde dat ik ervaring ging opdoen 
buiten de zaak en zo kwam ik er 
achter dat het ondersteunen van 
anderen mij beter past dan iets 
verkopen. Het leven in de winkel 
en wachten op klanten is mij toch 
iets te rustig. Als VA ben je altijd 
aan het werk en ik houd niet van 
stil zitten, ik wil altijd bezig zijn. 
Ik voel mij het prettigst wanneer 
ik op een e�ciënte wijze ande-
ren kan ondersteunen. Door hen 
werk uit handen te nemen waar 
zij eigenlijk geen tijd voor heb-
ben, maar dat wel heel belangrijk 
is voor de groei van het bedrijf. 
Mijn functie zie ik als naast de on-
dernemer staan en samen groei-
en en ontwikkelen.” Kunnen aan-
voelen wat er binnen het bedrijf 
speelt, wat de opdrachtgever wil, 
Marianne heeft daar een goed 
oog voor. “Het is een kwestie van 
ervaring en in staat zijn om snel 
te kunnen schakelen. Mijn op-
drachtgevers werken allemaal an-
ders en dat maakt wat ik doe ook 
zo heerlijk gevarieerd. Als VA ben 

je heel �exibel ook wat werkplek 
betreft. Dat kan op locatie of van 
huis uit.”

“Meer zelfvertrouwen”
“Binnen Zaai zie ik zoveel mooie 
dingen gebeuren. De verbinding 
en het sociale contact is zo be-
langrijk om met elkaar te slagen. 
Ik werk nu samen met Romy Ver-
heul (Vaker Vrolijk). Zij maakt de 
tekst voor mijn website en ook 
met de Zaailing Rutger Brussen 
en zijn compagnon Luca Dijkstra, 
van onderneming Bruche, zijn 
mooie plannen om samen in de 

toekomst verder te groeien. Zaai 
is hierin voor mij uniek omdat de 
gun-factor bij iedereen zo groot 
is. Wat ik van Zaai had verwacht 
heb ik gekregen. Zaai geeft je 
een breder netwerk en laat je 
doen geloven in jezelf waardoor 
je meer zelfvertrouwen krijgt en 
met andere ogen naar de toe-
komst leert kijken.” Bel voor meer 
informatie: Kirsten Verhoef (pro-
ject organisator) via 0297-366182 
of stuur een mail naar kirsten@
syltsupport.nl 

Janna van Zon 

Topscore voor Fairtrade
Aalsmeer - Recent is het rap-
port ‘International Guide to Fair 
Trade Labels’ verschenen waarin 
ethische keurmerken en duur-
zaamheidsprogramma’s van be-
drijven geanalyseerd en beoor-
deeld worden. Tevens gaat het 
rapport over de Fairtrade bewe-
ging. De auteurs van het rapport 
concluderen: “Fairtrade is het 
oudste en wereldwijd bekend-
ste Fairtrade-keurmerk. On-
danks de opkomst van nieuwe 
keurmerken is het nog steeds de 
voornaamste speler in de sector 
en fungeert het als belangrijkste 
referentiepunt, een continu ont-
wikkelend keurmerk dat zich-
zelf opnieuw uitvindt om he-
dendaagse uitdagingen aan te 
gaan.” 

Aspecten van aanpak
Aspecten van de aanpak van 
Fairtrade die beoordeeld wor-
den met een topscore zijn: ge-
zondheid en veiligheid, arbeids-
rechten, preventie van dwangar-
beid, energie-, afval- en waterbe-
heer, bescherming van de biodi-
versiteit, democratische besluit-
vorming en capaciteitsopbouw 
bij coöperaties en plantages, ge-
lijke rechten voor mannen en 
vrouwen, rechten voor kansar-
men, minderheden en inheemse 
groepen. Daarnaast worden ook 
de nieuwe, strengere standaar-
den van Fairtrade voor het voor-
komen van ontbossing en aan-
passing aan klimaatverandering 
geprezen, evenals de unieke Fair-
trade premie – het extra geldbe-

drag waarover de boeren en ar-
beiders zelf mogen beslissen hoe 
het besteed wordt, bijvoorbeeld 
aan de verbetering van boerde-
rijen of gemeenschapsprojecten 

Meer weten over Fairtrade in de 
gemeente Aalsmeer? Kijk op de 
website: www.fairtradegemeen-
teaalsmeer.nl of www.fairtrade-
gemeenten.nl
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Nieuw ‘hofje’ met 32 woningen
o  o en o  o ficieel 
an s ar  in i sen o

Rijsenhout - Na jaren van voor-
bereiding zijn de eerste contou-
ren van het nieuwbouwplan Ro-
zenhof in Rijsenhout zichtbaar. 
De gemeente Haarlemmermeer 
en Janssen de Jong Projectont-
wikkeling zijn verheugd dat zij 
samen een nieuw ‘ho�e’ kunnen 
toevoegen aan de dorpskern van 
Rijsenhout. Dit succes is samen 
met alle betrokkenen gevierd tij-
dens de o�ciële handeling op 
woensdag 12 februari. De ge-
meente Haarlemmermeer maakt 
zich sterk voor de toekomst en 
de leefbaarheid van Rijsenhout. 
Rijsenhout heeft last van de be-

perkingen vanwege Schiphol. De 
gemeente heeft er jaren over ge-
daan om alleen al voor dit relatief 
kleine bouwproject van 32 wo-
ningen toestemming te krijgen. 
Dat dit is gelukt, is een extra re-
den voor het dorp, de gemeente, 
de ontwikkelaar en de toekomsti-
ge bewoners om aandacht te ge-
ven aan dit moment. Wethouder 
Mariëtte Sedee van de gemeen-
te Haarlemmermeer heeft samen 
met de vertegenwoordigers van 
de andere organisaties (waaron-
der aannemer De Langen & van 
den Berg uit Bergambacht) het 
startsein gegeven voor de bouw. 

ie  assas s ee  oor 
i    a ea in el

Aalsmeer - Stichting DownTown 
Ophelia is heel blij met de Jij & Ik 
Cadeauwinkel in de Ophelialaan. 
Van het begin af aan wordt de-
ze mooie dagbestedingsplek van 
Ons Tweede Thuis gesteund met 
sponsoring en DownTown-top-
pers mogen hier op de zaterdag 
hun talenten laten zien. Dat de 
winkel inmiddels is uitgegroeid 
tot een mooie samenwerking 
met vele winkeliers in de winkel-
straat is alleen maar toe te jui-
chen. Zij kunnen bijna niet meer 
zonder de talenten die regelma-
tig werk van ze uit handen ne-
men en die bij ze in de zaak mee-
draaien. Maar uiteraard is er ook 
nog de cadeauwinkel met mooie 
eigengemaakte producten. Van 
cadeauartikelen, servies en kaar-
ten tot aan kaarsen, producten 
voor in de keuken en nog heel 
veel meer. En tegenwoordig kun 
je er ook genieten van een lek-
ker bakje ko�e of thee met ap-
peltaart of een brownie. Ieder-
een vindt het leuk om achter de 

kassa te staan en af te rekenen. 
Dit was echter niet voor iede-
re medewerker weggelegd, om-
dat het systeem voor sommigen 
te ingewikkeld was. De wens was 
dan ook een nieuw en eenvou-
diger kassasysteem dat met een 
iPad werkt. Stichting DownTown 
Ophelia heeft een verzoek inge-
diend bij het Meerlandenfonds 
en maar liefst 503 euro ontvan-
gen dat geschonken is aan de Jij 
& Ik winkel. Het nieuwe kassasy-
steem kon worden aangeschaft 
en ingericht. De medewerkers 
zijn er blij mee en staan nu met 
nog meer plezier achter de kassa. 

Blij van klussen
De Jij & Ik-medewerkers zijn har-
de werkers en worden blij van 
veel klussen. Ze hebben nog wat 
ruimte, dus als er ondernemers 
zijn die licht arbeidsmatig werk 
voor ze hebben, neem dan con-
tact op via mail: jijenikwinkel@
onstweedethuis.nl of loop even 
langs in de Ophelialaan 104. 

JIJ & IK-medewerkers erg blij met nieuw kassasysteem.

Maatwerk meubilair en elementen
ssos aan e slag oor 

nie e ier c i ol
Aalsmeer - Medio 2019 heeft Is-
sos Aalsmeer de Europese Open-
bare Aanbesteding ‘Levering en 
installatie van Maatwerk- en Stan-
daard Meubilair A-Pier’ van Roy-
al Schiphol Group gegund gekre-
gen. Deze omvangrijke gunning 
betreft het produceren, installeren 
en onderhouden van divers maat-
werk meubilair en standaard inte-
rieur elementen voor de nieuwe A-
pier van deze internationale lucht-
haven. Om toekomstige ambities 
te realiseren realiseert Amster-
dam Airport Schiphol een nieu-
we pier en terminal. Deze en an-
dere nieuwbouwprojecten zijn on-
dergebracht in projectorganisatie 
Capital Programme. De inrichting 
van de nieuwe A-pier vormt een 
belangrijk onderdeel van de werk-
zaamheden. Maandag 27 januari 
hebben Niels Kinneging van Issos 
en Berry van Buren van het Capi-
tal Programme de samenwerking 
tussen beide partijen in Aalsmeer 
onderschreven. Er is getoost op 

de goede samenwerking en een 
voorspoedig verloop van het pro-
ject. Issos is bijzonder trots dit om-
vangrijke project te mogen uit-
voeren en ziet uit naar de samen-
werking met alle stakeholders. De 
nieuwe A-pier staat gepland opge-
leverd te worden eind 2020.

Niels Kinneging van Issos (links) en 
Berry van Buren van het Capital Pro-
gramme bekrachtigen de samen-
werking.

Maak kans op een liefdevol diner
alen i nsac ie in en r

Aalsmeer - De ondernemers van 
Meer Aalsmeer Centrum houden 
een leuke Valentijn winactie in het 
Centrum. Sinds vrijdag 7 februari, 
staat er in de Zijdstraat een groot 
Valentijnshart van ballonnen. Wie 
een leuke sel�e of foto van iemand 
maakt met het Valentijnshart 
maakt kans op een heerlijk en lief-
devol diner voor twee bij de res-
taurants de Praam, de Jonge Heer-
tjes, De Oude Veiling en ’t Wapen 
van Aalsmeer. Voor de actie dient 

de foto geplaatst te worden onder 
de Valentijnspost op de facebook-
pagina van Meer Aalsmeer Win-
keldorp. De foto of sel�e mogen 
de makers ook op hun tijdslijn op 
Instagram zetten. Tag dan wel @
Meer Aalsmeer Winkeldorp en ge-
bruik hashtag #aalsmeercentrum. 
Er is wel enige haast geboden om 
kans te maken op een diner voor 
twee, de actie loopt namelijk tot 
en met aanstaande vrijdag 14 fe-
bruari (Valentijnsdag).

“Uw gezondheid staat bij ons op 1”
a oe o  langer ic  

na a an ie in ina
Aalsmeer - Chinees restaurant 
Bamboehof aan de Ophelia-
laan blijft na een vakantie langer 
dicht. Eigenaresse Xiao Lin heeft 
hiertoe besloten vanwege de uit-
braak van het coronavirus. 
“Om alle mogelijke maatrege-
len te nemen om de versprei-
ding van het coronavirus te voor-
komen blijft het restaurant twee 
weken langer gesloten. Dit om 
de gezondheid en veiligheid van 
onze kanten en werknemers te 
waarborgen. Uw gezondheid en 
welzijn staan bij ons op nummer 

één”, zo is te lezen op de verkla-
ring bij de ingang. Volgens Xiao 
Lin is dit besluit genomen op ad-
vies van de Vereniging Chinese-
Aziatische Ondernemers (VHCO). 
De eigenaresse van Bamboehof 
heeft de heropening uitgesteld 
tot 19 februari. 
Tijdens de vakantie in China is zij 
en haar familie overigens niet in 
Wuhan of in de buurt van deze 
stad geweest. Geen van hen ver-
toont de symptomen van het vi-
rus.
Foto: VTF – Laurens Niezen

o n o n  e oe
Aalsmeer - DownTown Ophelia 
krijgt een vervolg in Kudelstaart. 
Niet zo groot dat er verschillen-
de ondernemers mee doen, maar 
wel met dezelfde intentie. Laten 
zien dat mensen met een ver-
standelijke beperking mee kun-
nen doen in de maatschappij. 
Beatle Raadschelders van Café Op 
De Hoek zet op dinsdag 21 maart, 
tijdens Wereld Downsyndroom 
Dag, zijn zaak open voor dit bij-
zondere personeel. 
Mensen met een beperking mo-
gen de hele dag meehelpen in de 
keuken, achter de bar en in de be-
diening. 
“Zij tellen ook gewoon mee en 
ik weet dat een aantal van hen 
graag in de horeca wil werken. Zij 
komen hier ook regelmatig eten 
of een drankje doen en zijn net 
zo belangrijk voor me als alle an-
dere klanten. Dus samen met Kim 
Maarse, Claudia Zethof en Ilse 

Zethof wil ik dit heel graag orga-
niseren. We gaan er een topdag 
van maken”, aldus Beatle. 
Zaterdag 21 maart is iedereen 
welkom om te komen ko�e drin-
ken, lunchen, borrelen of eten en 
te genieten van dit gezellige per-
soneel. Bij mooi weer, het is ten-
slotte het begin van de lente, zal 
ook het terras aan de Kudelstaart-
seweg geopend zijn. 
Om er iets speciaals van te ma-
ken komt de Zingende DJ Dennis 
optreden en wordt onder andere 
het Radio Aalsmeer-programma 
DownTown Radio live vanuit het 
café uitgezonden. 
Ben je verstandelijk beperkt, 
woon je in de buurt en lijkt het je 
leuk om op 21 maart ook bij Ca-
fé Op De Hoek te werken? Kijk 
dan op www.downtownophelia.
nl en vul het inschrij�ormulier in 
of stuur een mailtje naar info@
downtownophelia.nl. 

Eigenaar Beatle Raadschelders (tweede van links), te midden van enkele 
bijzondere medewerkers die op 21 maart komen helpen.

Gemeente in samenwerking met VVN
 ra is o risc rs s 

ri aar ig ei
Aalsmeer - Bent u 60+? Inwoner 
van Aalsmeer en wilt u zich als er-
varen verkeersdeelnemer graag 
nog eens kosteloos laten bijspij-
keren over de nieuwste verkeers-
regels? Grijp dan nu uw kans! De 
gemeente Aalsmeer biedt u in sa-
menwerking met Veilig Verkeer 
Nederland een gratis opfriscur-
sus rijvaardigheid aan. Deze theo-
riecursus bestaat uit twee bijeen-
komsten van twee uur. Een des-

kundige verkeersinstructeur praat 
u bij over alle verkeersregels die in 
de loop der jaren veranderd zijn. 
U kunt daarbij denken aan de tur-
borotondes, spitsstroken, nieuwe 
belijningen en nog veel meer. Tij-
dens de eerste dag van de theorie-
cursus kunt u zich ook inschrijven 
voor een rijvaardigheidsrit. Deze 
rit maakt u samen met een erken-
de rijinstructeur in uw eigen auto 
en in uw eigen omgeving. De da-

PvdA op bezoek bij De Oude Veiling
is a er als eer  en 

arel o  ro s o  e i n
Aalsmeer - Bestuur en fractie van 
PvdA Aalsmeer zijn 5 februari op 
bezoek geweest bij De Oude Vei-
ling. De partijleden wilden graag 
weten hou het gaat met ‘de huis-
kamer van Aalsmeer’, anderhalf 
jaar na de opening. Thomas Vis-
ser, coördinator evenementen 
en activiteiten ontving de groep 
hartelijk met een kop ko�e. To-
mas vertelde wie allemaal in het 
pand gehuisvest zijn, welke acti-
viteiten er plaatsvinden en hoe 
die elkaar beïnvloeden. Sinds de 
opening in september 2018 zit 
het gebruik van De Oude Veiling 
in de lift. Steeds meer organisa-
ties met een sociale doelstelling 
huren ruimte in het gebouw. Zij 
betalen een gereduceerd tarief. 
Maar ook het gebruik door be-
drijven en zakelijke organisaties 
zit in de lift. Allen maken gebruik 
van de goed geoutilleerde verga-
derruimten, het restaurant en de 
andere voorzieningen. 

Bakkerij en bibliotheek
Ons Tweede Thuis heeft een bak-
kerij voor appelgebak in het 
pand. Daar worden heerlijke ap-
peltaarten gebakken die op 
meerdere plaatsen in Aalsmeer 
worden geserveerd. Ze zijn ook 
gewoon te koop. Twee medewer-
kers van het restaurantgedeelte 
van De Oude Veiling wonen ook 
in Ons Tweede Thuis.
In de bibliotheek vertelde Corrie 
de Boer dat het aantal bezoekers 
aan de bibliotheek is toegeno-
men. Door de activiteiten in het 
gebouw is er ook meer reuring in 
de bibliotheek, vertelde ze. De in-
voering van een maandelijks op-
zegbaar lidmaatschap heeft daar-
aan ook bijgedragen. De functie 
van de bibliotheek wordt steeds 

breder. Er vinden regelmatig ac-
tiviteiten plaats op maatschap-
pelijk en cultureel gebied. Taalles-
sen nemen daarbij een belangrij-
ke plaats in: een onmisbaar hulp-
middel voor de inburgering van 
vluchtelingen. Bezoekers van de 
bibliotheek maken steeds vaker 
gebruik van de andere faciliteiten 
in het gebouw. Een taekwondo-
klas van Special Needs was druk 
aan het oefenen in de grote zaal. 
Ze onderbraken hun oefeningen 
even zodat de PvdA-groep ook 
die zaal kon bekijken. 

Kennismaken met muziek
In de ruimte van het Cultuurpunt, 
boven de bibliotheek, kregen de 
partijleden de muziekruimte te 
zien. Hier leren kinderen de eer-
ste noten te spelen op verschil-
lende muziekinstrumenten. Daar-
door leren ze welke instrument 
bij hen past. Jammer is dat na de-
ze kennismaking met muziek, in 
Aalsmeer geen vervolg onderwijs 
kan worden gevolgd. Daardoor 
dreigt de instroom van jonge mu-
zikanten naar de muziekkorpsen 
op te drogen.
Het hele gebouw zag er goed ver-
zorgd uit. Visser vertelde dat be-
woners van Ons Tweede Thuis 
ook daarin een belangrijk aan-
deel hebben. De PvdA-leden wa-
ren onder de indruk van het bre-
de scala van activiteiten dat in 
De Oude Veiling plaats vindt. En 
vooral van de interactie of kruis-
bestuiving die steeds meer plaats 
vindt: mensen en hun organisa-
ties ontmoeten er elkaar. Net als 
in een echte huiskamer. “Ander-
half jaar na de opening is de huis-
kamer van Aalsmeer een parel 
waarop we trots mogen zijn”, al-
dus de PvdA-leden. 

tum wordt afgesproken in overleg 
met de verkeersschool. Deelna-
me aan de praktijkrit is op eigen 
risico. Tijdens de tweede theorie-
bijeenkomst wordt dieper inge-
gaan op de verkeerstheorie en u 
kunt uw ervaringen van de prak-
tijkrit met elkaar delen. De theo-
riebijeenkomst en praktijkrit heb-
ben een informatief karakter. Het 
is dus geen examen. Bij aanvang 
van de eerste theoriebijeenkomst 
ontvangt u een theorieboek. De 
eerste dag van deze tweedaag-
se cursus is op dinsdag 24 maart 
en de tweede dag is op dinsdag 
21 april. Beide dagen van 10.00 
tot 12.00 uur in het raadhuis van 

Aalsmeer. Aanmelden per e-mail 
via vvn.amstelland@gmail.com 
(of per post p/a J.de Grae�aan 123 
1181DM Amstelveen). Vermeld bij 
de aanmelding naam, adres, tele-
foonnummer en geboortedatum. 
Het maximale aantal cursisten per 
cursus is veertig. Dus wees er snel 
bij, want vol is vol.
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Effectiever en efficiënter
Eén directieteam Bloom, 
Greenex en Green Partners
Regio - Bloom, Greenex en Green 
Partners hebben nu een geza-
menlijk directieteam. Door deze 
samenwerking is een nog e�ec-
tievere en e�ciëntere organisatie 
ontstaan. De drie zijn specialisten 
op het gebied van de belevering 
van de grootschalige retail binnen 
Dutch Flower Group uit Aalsmeer 
en Honselersdijk. Alle bedrijven 
werken momenteel met verschil-
lende accountteams voor een ge-
selecteerd aantal grootschalige 

retailers in Europa en willen zich 
middels deze samenwerking nog 
e�ectiever naar de toekomst gaan 
organiseren. Dit zal onder meer 
worden bereikt door het samen-
voegen van diverse logistieke ac-
tiviteiten. Met ingang van 10 fe-
bruari bestaat het directieteam 
uit: Sjors van Gemert (CEO), Hans 
van Ree (CCO), Fred Slot (COO) en 
Erwin de Klerk Wolters als lid van 
de Advisory Board van Bloom/
Greenex/Green Partners.

Van links naar rechts: Hans van Ree (CCO), Erwin de Klerk Wolters (Adviso-
ry Board), Fred Slot (COO) en Sjors van Gemert (CEO).

Anton Philipsweg 13, Uithoorn. Tel. 0297-56 18 44   
www.autovermeij.nl

UW FIAT OCCASIONDEALER
HET ADRES VOOR AL HET ONDERHOUD, APK & VERKOOP ALLE MERKEN

WIJ WERKEN AL 50 JAAR VOL PASSIE AAN FIAT

Nu APK
€ 29,95

Actie ‘Trakteren = doneren’
13.010 MM moorkoppen: 
6.588 euro voor KiKa!
Aalsmeer - Voor de zesde maal 
heeft de Müller’s Multi Moorkop 
actie ‘Trakteren = doneren’ plaats-
gevonden van 3 tot en met 8 fe-
bruari. Zes dagen lang zoveel mo-
gelijk MM moorkoppen verkopen 
waarbij van ieder gebakje 50 eu-
rocent gedoneerd wordt aan de 
stichting Kinderen Kankervrij (Ki-
Ka). Sinds de eerste editie in 2013 
kopen allerlei bedrijven moor-
koppen om hiermee vervolgens 
goede doelen en instellingen 
te trakteren. Dit jaar werden op-
nieuw de medewerkers van de 
ziekenhuizen Antoni Van Leeu-
wenhoek, Spaarne en Amstelland 

getrakteerd op moorkoppen en 
ook bij de lokale zorgcentra en 
stichting Ons Tweede Thuis was 
er ko�e met een moorkop. Te-
vens heeft een groot aantal inwo-
ners zichzelf of een dierbare ver-
rast met het gebakje, waarvan de 
naam momenteel een heftig punt 
van discussie is. In ieder geval 
hebben initiatiefnemer Sven Mül-
ler, de medewerkers van de ban-
ketbakkerij en een grote groep 
vrijwilligers heel veel moorkop-
pen gemaakt en verkocht: Totaal 
13.010 stuks. En nu KiKa doneren 
en verblijden met het mooie be-
drag van 6.588 euro!

Van Nieuwenhuizen: “Geen vlucht meer dan 500 duizend”

Rustige nacht minister in 
woonark aan Uiterweg
Aalsmeer - Minister Cora van 
Nieuwenhuizen heeft in de nacht 
van woensdag 5 op donderdag 6 
februari overnacht in een woon-
ark op jachthaven De Oude Werf 
aan de Uiterweg. Ze ging daar-
mee in op een uitnodiging, enke-
le maanden geleden, van het col-
lege van burgemeester en wet-

houders. Tijdens een ontbijtses-
sie met burgemeester Gido Oude 
Kotte, wethouder Schiphol Bart 
Kabout en een afvaardiging van 
de gemeenteraad, zegde de mi-
nister toe dat in haar ministers-
periode 500 duizend vluchten als 
maximum wordt vastgesteld en 
dat verdere groei pas aan de or-

de is als voor de omgeving aan-
toonbaar minder hinder is gerea-
liseerd. De minister had een rus-
tige nacht in de woonark aan de 
Uiterweg. “U heeft daarmee een 
nacht beleefd zoals wij die al-
tijd zouden willen”, stelde bur-
gemeester Gido Oude Kotte bij 
aanvang van het ontbijt. “Helaas 

is dat in ongeveer driekwart van 
onze nachten niet het geval.” De 
minister zei zich bewust te zijn 
dat deze nacht niet representa-
tief is voor de nachten die de in-
woners van Aalsmeer en omge-
ving doormaken. “Ik hoor u en ik 
hoor de verhalen”, zei de minister. 
“De ogen van de mensen met wie 
ik praat spreken boekdelen. Er is 
veel emotie en intense beleving. 
Dat neem ik mee in mijn afwegin-
gen.”

Verbetering welzijn inwoners
Schiphol wethouder Bart Ka-
bout bracht tijdens de ontbijt-
sessie aan de minister de bood-
schap dat voor de inwoners van 
Aalsmeer groei van Schiphol on-
acceptabel en onverteerbaar is. 
“In de huidige situatie is al spra-
ke van teveel overlast door ge-
luid en teveel schade aan de ge-
zondheid”, stelde Bart Kabout. 
“De leefbaarheid staat sterk on-
der druk. We zien ook, net als een 
groot deel van onze onderne-
mers, geen heil in verdere groei, 
maar wel in verbetering van het 
welzijn van onze inwoners.” De 
boodschap wordt breed onder-
schreven door de gemeenteraad. 
Aalsmeer wil geen groei om het 
groeien.

Minder vluchten
Een aantal raadsleden drong aan 
op minder vluchten. “Daarvoor 
heb ik geen politiek mandaat”, 
stelde de minister. “Maar in mijn 
ministersperiode komt er in elk 
geval geen vlucht meer dan 500 
duizend. Dat aantal gaan we bo-
vendien strak handhaven. Van-
uit die positie is er voor Schiphol 
alleen nog groei mogelijk als er 
aantoonbaar minder hinder voor 
de omgeving is.” 

(Te) vaag
De manier waarop die hinderbe-
perking kan worden afgerekend 
blijft ook na het bezoek van de 
minister vaag. Te vaag volgens 
sommige raadsleden. De angst 
is aanwezig dat het totaal aan-
tal gehinderden door maatrege-
len van de luchthaven misschien 
zal afnemen, maar dat juist in 
Aalsmeer de hinder daardoor zal 
toenemen. De vraag of een paar 
decibel geluid minder door stille-
re vliegtuigen iets oplost als daar-
mee meer vluchten worden ver-
diend, kon ook niet door de mi-
nister worden beantwoord.
Burgemeester Gido Oude Kotte 
kreeg tot slot een volmondig ja 
op de vraag of de resultaten van 
de toekomstige geluidsmetingen 
in Aalsmeer over een paar maan-
den persoonlijk aan de minister 
mogen worden aangeboden.

Wijkagent, Poolse dorpsbewoners en 75+

Veel belangstelling voor 
wijkoverleg Hornmeer
Aalsmeer - Of het voor de wijk-
agent kwam of vanwege de an-
dere agendapunten, er moesten 
maandag 3 februari weer stoelen 
bijgeplaatst worden tijdens het 
wijkoverleg Hornmeer. De ken-
nismaking met de nieuwe wijk-
agent, Melissa Langereis, maak-
te duidelijk dat er veel belang-
stelling is voor het werk van de 
politie en omgekeerd: de poli-
tie wil graag meer van de bewo-
ners zien en horen om haar werk 
goed te kunnen doen. Het woord 
‘melden’ werd vaak gezegd. Bij de 
bespreking van de sociaal maat-
schappelijke zaken werden de 
Poolse dorpsgenoten besproken. 
De waardevolle bijdrage in het ar-
beidsproces wordt niet altijd be-
loond met een goede huisves-
ting waardoor het gedrag van de-
ze bewoners wel eens tot erger-
nis leidt. Buurtverbinder Helma 
Keesom van Participe attendeer-
de op een beschikbare tweetali-
ge �yer met informatie die helpt 
om de taalbarrière te overbrug-
gen en te communiceren. Partici-
pe deed ook veslag over de eer-
ste resultaten van het 75+ pro-
ject in de Hornmeer. Gelukkig gaf 
dat aan dat veel mensen zich oké 
voelen en nog op allerlei manie-
ren actief zijn. Er zijn eenzame be-

woners gevonden en een aan-
tal daarvan is weer positief bezig. 
Als laatste kwam de lancering van 
ANWB Automaatje aan de orde. 
Ook een initiatief om de minder 
mobiele burger uit zijn/haar iso-
lement te halen. Een laagdrem-
pelige manier om de sociale kon-
takten te onderhouden met be-
hulp van vrijwilligers. Het initia-
tief start per 2 maart. 

Schiphol
Schiphol blijft een terugkerend 
onderwerp en lijkt een veelkop-
pig monster, volgens Leo Baar-
se van de Omgevingsraad Schip-
hol). Er wordt inmiddels al tien 
jaar gepraat over de hinder voor 
de Aalsmeerse inwoner door het 
steeds toenemender vliegver-
keer op Schiphol en de overtui-
ging dat dit niet minder zal wor-
den. Aalsmeer heeft te maken 
met steeds meer vliegbewegin-
gen in de zogenaamde Zuid Oost 
Hoek (ZOH) en juist daar wordt 
een groot deel van de toena-
me verwacht. De ZOH, waar de 
Aalsmeerbaan ook onder valt, 
krijgt op dit moment meer dan 
60.000 van de 500.000 vliegbe-
wegingen te verwerken! Er komt 
wel meer aandacht voor stikstof 
en �jnstof, maar daarover is nog 

te weinig onderzocht om er har-
de cijfers uit te destilleren. 

Verkeer
Bij het vorige Wijkoverleg werd 
al even gewezen op de gevol-
gen van de geplande nieuwbouw 
in Kudelstaart voor het verkeer 
in en rond Aalsmeer. Deze keer 
werd ook het onderzoek naar de 
gevolgen van de gewijzigde Bur-
gemeester Kasteleinweg bespro-
ken. De kern van het probleem 
kan samengevat worden als een 
toename van de verkeersintensi-
teit (vooral auto’s), waardoor ook 
de veiligheid meer in het gevaar 
komt. De onderzoeken hebben 
aangezet tot het zoeken naar op-
lossingen. In het kort komt dit er-
op neer dat ‘binnendoor’ zoveel 
mogelijk ontmoedigd en ‘buiten-
om’ zoveel mogelijk gestimuleerd 
moet worden. Hiervoor zijn di-
verse keuzemogelijkheden aan-
gegeven. Voor de regulering van 
het verkeer op de Kudelstaart-
se- en Stommeerweg is het no-
dig het verkeerslicht te handha-
ven en de inrichting van de Stom-
meerweg onder de loep nemen 
in verband met de veiligheid. Een 
lagere snelheid (30 km) en het 
minder aantrekkelijk maken voor 
sluipverkeer lijkt nodig. Een pallet 
aan maatregelen moet het aantal 
voertuigen op het huidige niveau 
houden waarbij de �etser ruim 
baan moet krijgen. De genoemde 
verbreding van de N231, de her-
inrichting van de N201 en de zo-
genaamde Noordvork spelen een 
belangrijke rol. De volle agenda, 

Middengeleiders voor 
veilige oversteek N201
Uithoorn/Mijdrecht - Begin 
maart 2020 neemt de provincie 
Utrecht maatregelen op de N201 
bij Mijdrecht om de verkeersvei-
ligheid te verbeteren. Ter hoogte 
van de Eerste en Tweede Zijweg 
worden twee verhoogde mid-
dengeleiders aangebracht zo-
dat voetgangers en (brom)�et-
sers veiliger en in twee keer kun-
nen oversteken. In het program-
ma Toekomst N201 zoekt de pro-
vincie Utrecht samen met bewo-
ners, gemeenten en organisaties 
naar mogelijkheden om de ver-
keersveiligheid op de provinciale 
weg N201 te verbeteren. 
De afgelopen maanden zijn bij 
de gemeente De Ronde Venen 
en de provincie Utrecht veel mel-
dingen binnengekomen over de 
verkeersonveilige situatie bij de 
kruising met de eerste en twee-
de Zijweg op het tracé tussen 
Mijdrecht en Uithoorn. Overste-
ken is moeilijk vanwege het druk-
ke verkeer en de naast de weg ge-

legen busbaan. Met het aanbren-
gen van twee verhoogde mid-
dengeleiders kan de onveilige si-
tuatie bij het kruispunt relatief 
snel en eenvoudig worden ver-
beterd. De middengeleiders zor-
gen ervoor dat voetgangers en 
(brom)�etsers veiliger en in twee 
keer de drukke weg kunnen over-
steken. Als de kou uit de grond is 
en het niet te lang achter elkaar 
regent, kunnen de middenge-
leiders in maart worden aange-
bracht.

Toekomst N201
Naast deze maatregel voor de 
korte termijn wordt in het pro-
gramma Toekomst N201 gekeken 
naar aanpassingen op het gehe-
le tracé tussen Uithoorn en Vree-
land om de leefbaarheid en de 
doorstroming te verbeteren. In 
alle plannen die ontwikkeld wor-
den speelt verkeersveiligheid een 
belangrijke rol. Kijk voor meer in-
fo op www.toekomstn201.nl

die veel tijd vroeg, maakte het 
noodzakelijk om enkele agenda-
punten door te schuiven naar het 
volgende Wijkoverleg op 11 mei.
Foto: H.J. v/d Neut Kolfschoten
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Alcoholcontrole: 
Geen boetes!

Aalsmeer -  In de avond en nacht 
van vrijdag 7 op zaterdag 8 febru-
ari heeft de politie tussen 23.00 en 
01.00 uur een alcoholcontrole ge-
houden op de kruising Burgemees-
ter Kasteleinweg met de Zwarte-

Oplichting: 
Bankpas 
verlopen

Aalsmeer - Afgelopen week is 
bij de politie weer een melding 
gedaan van oplichting per tele-
foon. Een inwoner werd gebeld 
door ‘zijn’ bank met de medede-
ling dat zijn bankpas verlopen 
was. De bewoner werd aangera-
den de pas door te knippen en 
deze op te sturen, waarna hij een 
nieuw exemplaar zou krijgen. 

Ontzag voor het woeste water
Vooral bomen om door 
storm Ciara
Aalsmeer - Storm Ciara houdt in 
Aalsmeer ook �ink huis, alhoe-
wel de schade tot nu toe beperkt 
is gebleven tot ontwortelde bo-
men en los geraakte dakpannen 
en dakbedekkingen. De brand-
weer van Aalsmeer staat paraat 
en heeft zondag 9 februari enkele 
malen hulp moeten bieden. Zo is 
door de harde wind schade ont-
staan aan het dak van de loods 
van Koninklijke De Vries Scheeps-
bouw aan de Oosteinderweg, is 
een boom op een schuurtje ge-
vallen op de Machineweg, zijn 
enkele bomen omgewaaid bij IKC 
Triade aan de Dreef en was een 
boom in het Heegstrapark niet 
bestand tegen de storm. Verder 
hebben brandweerlieden hulp 
geboden bij los gewaaide dak-
bedekking aan de Vlinderweg 
en een omgewaaide steiger bij 
een woning aan het Rameaulaan-
tje weggehaald. Ook maandag 
en dinsdag bleef het �ink waai-
en en besloot de gemeente om 
de markt op het Praamplein af te 
lassen. Bel bij acuut gevaar we-
gens stormschade 112, in ande-
re gevallen kan contact opgeno-
men worden met de gemeen-
te via 0297-387575 (toets 1 voor 
contact).

Windsurfers op de Poel
De harde wind geeft niet alleen 
overlast, maar vormt ook een uit-
daging voor onder andere wind-
surfers, zo was zondag aan het 
begin van de middag te zien bij 
de Westeinderplassen. Enkele 
surfers gingen het ‘gevecht’ met 
de wind aan en dit leverde prach-
tige foto’s op. De Poel had tijdens 
het stormachtige weer sowie-
so een behoorlijke aantrekkings-
kracht. Menig inwoner trotseer-
de de wind en ging naar de ho-
ge golven kijken langs de Stom-
meer- en Kudelstaartseweg, maar 
ook op het ‘puntje’ van het Surfei-
land werd vol ontzag uitgekeken 
over het woeste water.

Foto: Ria Scheewe (even een selfie 
tijdens de storm maken)

Foto: VTF - Laurens Niezen (omgewaaide boom bij IKC Triade)

Foto: www.kicksfotos.nl (windsurfen tijdens de storm)

Groen tussen Ophelialaan en Mensinglaan

Bomen gekapt voor HOV en 
herinrichting Kasteleinweg
Aalsmeer - Langs de Burgemees-
ter Kasteleinweg, tussen de Op-
helialaan en de Mensinglaan, 

worden momenteel bomen ge-
kapt ter voorbereiding op de aan-
leg van de hoogwaardige open-

baar vervoerverbinding (HOV) 
en de herinrichting van de oude 
N201. Afgelopen zomer heeft Du-

ra Vermeer een vergunning aan-
gevraagd om 31 waardevolle bo-
men te mogen kappen. Inwoners 
van Aalsmeer kwamen in verweer 
tegen deze kaalslag en gelukkig 
dacht het college er ook zo over. 
Dit kon wel iets minder drastisch. 
De vergunning werd ingetrokken 
en hiervoor in de plaats zijn twee 
nieuwe vergunningen aange-
vraagd voor totaal 29 bomen. Eén 
voor 17 bomen die voor de aan-
leg van de weg echt weg moeten 
en een vergunning voor de kap 
van 12 bomen. Deze laatste ver-
gunning heeft de gemeente ver-
leend onder de voorwaarde dat 
deze bomen alleen gekapt mo-
gen worden als het echt niet an-
ders kan. Begin februari werd de 
aanvang van de kapwerkzaamhe-
den aangekondigd en slechts een 
paar dagen later zijn de zagen 
ter hand genomen. Nog voor het 
broedseizoen wil Dura Vermeer 
deze ‘klus’ geklaard hebben.
Vervolgens wordt medio dit jaar 
aangevangen met de aanleg van 
de nieuwe HOV-verbinding en 
het opnieuw inrichten tot twee-
baansweg voor lokaal bestem-
mingsverkeer op de Kastelein-
weg. De verwachting is dat de 
weg eind 2021 in gebruik geno-
men kan worden.
Met nieuw groen overigens. 
Naast de nieuwe inrichting van 
de weg heeft de gemeente na-
melijk ook een groenplan ge-
maakt. In dit plan staat dat er na 
de aanleg van de weg ruim 175 
bomen worden geplant.

Schoonheid van Aalsmeer, Gemeente en Historische Tuin

Nieuwe bomen geplant in 
groenstrook Zwarteweg 
Aalsmeer - De Schoonheid van 
Aalsmeer heeft zich, met de op-
brengst van de kalenders van 
2020, als doel gesteld om bomen 
te planten in Aalsmeer. Dat er we-
reldwijd veel bomen bij moeten 
komen kan iedereen begrijpen. 
De groep van de Schoonheid van 
Aalsmeer is hier duidelijk over: 
Niet wachten, maar beginnen. 
In de afgelopen maanden heb-

ben de Groenbeheerders van 
de Gemeente, De Schoonheid 
van Aalsmeer en de Historische 
Tuin de koppen bij elkaar gesto-
ken, wat heeft geleid tot een heel 
leuk plan: Goeie wil, geld en ken-
nis zijn gebundeld en in samen-
spraak is de groenstrook die langs 
de Zwarteweg ligt, bij het nieuwe 
Triade schoolgebouw, uitgeko-
zen om bomen te planten.

Bomen in de lucht
Afgelopen week zijn de bomen 
die door de groenbeheerders 
waren uitgezocht op de Histo-
rische Tuin op een schuit gezet 
en overgevaren naar het Praam-
plein, waar in de vroege morgen 
de kraan kwam om ze voorzich-
tig op te laden voor verder ver-
voer naar hun bestemming aan 
de Zwarteweg. Het was een mooi 
gezicht om de bomen in de lucht 
te zien hangen! Omdat het al be-
hoorlijk grote bomen zijn, waren 
er niet alleen een paar ritjes no-
dig om ze naar hun bestemming 
te brengen, maar ook een kraan 
om ze weer rechtop te zetten zo-
dat ze geplant konden worden. 
Het was wel even ploeteren, en 
zeker niet bij mooi weer, maar het 
ziet er echt goed uit! Aan stevige 
palen worden de bomen met be-
hulp van banden ondersteund, 
zodat ze niet om kunnen waaien 
en tijd krijgen om goed te worte-
len. De ‘klus’ is prima uitgevoerd, 
de bomen hebben de storm van 
afgelopen zondag overleefd en 
staan nog �er overeind. 

Onderbeplanting en kleur
Het planten van de bomen bij de 
Zwarteweg is pas stap één in het 
proces dat de Schoonheid van 
Aalsmeer voor ogen heeft. Nu de 
grote bomen er staan wordt ver-
der gewerkt aan een plan voor 
onderbeplanting en kleur in de-
ze groenstrook. Daarbij worden 
de bouwplannen voor het stuk-
je achter deze groenstrook in 
ogenschouw genomen. Dus, wat 
in dit voorjaar nog aangeplant 
kan worden zonder in de weg te 
staan, zal worden aangeplant. 
Wat moet wachten omdat er 
bouwverkeer langs gaat komen, 
zal moeten wachten tot na de 
bouw, maar gaat ook zeker nog 
invulling krijgen. 
Foto’s: Bianca Tas 

o fie rin en 
in Lichtbaken

Rijsenhout - Iedereen uit Rijsen-

De bewoner heeft dit gedaan, 
maar kreeg gelukkig argwaan en 
heeft contact opgenomen met 
de bank. De medewerkers heb-
ben direct actie ondernomen en 
alle rekeningen van de bewoner 
geblokkeerd. Gelukkig geen ge-
dupeerde dit keer. Nogmaals de 
waarschuwing van de politie en 
de banken: Bij het verlopen van 
bankpassen worden eigenaars 
altijd en alleen via de post geïn-
formeerd. Verlopen passen kunt 
u/jij zelf vernietigen of inleveren 
bij de bank, maar zorg dat deze 
nooit in handen komt van een 
vreemde. 

weg. Agenten hebben in totaal 84 
bestuurders laten ‘blazen’ en ge-
controleerd of zij in het bezit waren 
van een geldig rijbewijs. Er is één 
proces-verbaal opgemaakt voor 
het rijden zonder rijbewijs. Geen 
van de 84 bestuurders hoefden de 
auto te laten staan. Allen bliezen de 
‘p’ van passeren oftewel geen tot 
niet teveel alcohol gedronken. Een 
heel positief resultaat.

Gido Oude Kotte: “Een mooi huis”
Burgemeesters te gast 
in Adamas inloophuis
Aalsmeer - Burgemeester Gido 
Oude Kotte, ambassadeur van Ada-
mas, heeft met andere burgemees-
ters van een informatieve en in-
spirerende lunch genoten bij het 
Adamas Inloophuis “Adamas staat 
in Nieuw-Vennep, maar gasten uit 
Aalsmeer, Haarlemmermeer en 
daarbuiten, zijn van harte welkom 
en weten ons gelukkig steeds va-
ker te vinden. Daarom is het ont-
zettend mooi dat  alle zes de burge-
meesters van gemeente Aalsmeer, 
Haarlemmermeer, Hillegom, Kaag 
en Braassem, Lisse en Teylingen, 
in ons comité van aanbeveling zit-
ten en ambassadeur zijn van Ada-
mas in hun gemeente”, aldus Anne-
lies Osinga, leidinggevend coördi-
nator van het Adamas Inloophuis. 
Eén of twee keer per jaar komt het 
comité van aanbeveling bij elkaar. 
Bij de (nep) open haard en lekkere 
broodjes en bietenwraps met zalm 

worden diverse thema’s besproken, 
natuurlijk wel kanker gerelateerd. 
Waar staat Adamas, wat betekent 
Adamas voor mensen geconfron-
teerd met kanker, wat kan het in-
loophuis betekenen voor huisart-
sen, fysio en zorgverleners in het 
Spaarne Gasthuis. “We signaleren 
met elkaar (oncologische) trends 
waar gemeentes en het inloophuis 
op in kunnen spelen, maar ook hoe 
de burgemeesters ons kunnen on-
dersteunen met het vergroten van 
onze naamsbekendheid bij hun in-
woners. In gemeente Teylingen en 
Aalsmeer zijn wij bijvoorbeeld min-
der bekend dan in Haarlemmer-
meer of Hillegom. Fijn dat we dan 
concreet met elkaar kunnen kijken 
hoe we dit kunnen aanpakken”, al-
dus Osinga. 

Juiste plek
Burgemeester Gido Oude Kotte 

Van links naar rechts: Mevrouw C. Breuer (burgemeester Teylingen), Gi-
do Oude Kotte (burgemeester Aalsmeer), mevrouw C. van Diemen (be-
stuur Adamas Inloophuis), mevrouw A. Osinga (coördinator Adamas In-
loophuis) en mevrouw M. Schuurmans (burgemeester Haarlemmermeer).

over Adamas: “Een mooi huis, waar 
je de warmte en veiligheid voelt. 
Hier ben je op de juiste plek om 
weer in je (veer)kracht te komen.” 

Onvoorwaardelijk welkom
Het Adamas inloophuis is een 
plek waar volwassenen en kinde-
ren (vanaf 4 jaar) geconfronteerd 

met kanker, hun naasten of na-
bestaanden, uit de hele regio on-
voorwaardelijk welkom zijn. Ze 
kunnen bij het inloophuis terecht 
voor informatie, lotgenotencon-
tact, therapeutische begeleiding, 
creatieve en lichaamsgerichte 
workshops en uiteraard voor een 
luisterend oor. 

hout en omgeving is welkom op 
dinsdag 18 februari in het Lichtba-
ken aan de Aalsmeerderweg. De 
gezamenlijke kerken bieden een 
gezellige morgen aan. Vanaf 10.00 
uur staan de ko�e en thee klaar.
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Zaterdag 7 maart in De Waterlelie
Discofeest voor peuters, 
kleuters en jeugd
Aalsmeer - Zaterdag 7 maart is het 
groot feest in Zwembad De Water-
lelie. Voor het eerst wordt er een 
kleuter- en peuterdisco voor kin-
deren tot en met 5 jaar georga-
niseerd! In de avond is er disco-
zwemmen voor kinderen van 6 
tot en met 12 jaar, met als thema: 
Glow in the Dark! Dansen, zwem-
men, meezingen: het kan allemaal 
op zaterdag 7 maart in De Water-
lelie! Van 16.30 tot 18.00 uur is het 
groot feest tijdens de peuter- en 
kleuterdisco. De zwemzaal is ver-
sierd, er liggen leuke attributen in 
het water en de discolichten zor-
gen voor een spetterend disco-
feest! De peuter- en kleuterdis-
co is voor kinderen tot en met 5 
jaar. In verband met de veiligheid 
is één op één begeleiding ver-
plicht. Kaartjes kosten 7,50 euro 
(kind en volwassene) en zijn van-
af zaterdag 15 februari te koop bij 
de receptie van het zwembad. In 
de avond is het groot feest tijdens 
het discozwemmen! Alle kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar met mini-
maal Zwemdiploma A & B zijn van 
harte welkom. Het discozwem-

men is van 19.00 tot 21.00 uur. Ou-
ders mogen natuurlijk meezwem-
men, maar dienen dan ook een 
kaartje te kopen. Kaartjes voor het 
discozwemmen kosten 7,50 eu-
ro per stuk en zijn vanaf 15 febru-
ari te koop bij de receptie van het 
zwembad aan de Dreef in de Horn-
meer. Op de avond zelf zijn ook 
kaartjes te koop, maar vol is vol. 
Voorkom dus teleurstellingen en 
koop de kaartjes vooraf. Voor meer 
informatie of vragen: bel 0297-
322022 of kijk op www.dewater-
lelieaalsmeer.nl, of volg het zwem-
bad op Facebook en Instagram!

Diverse activiteiten in De Waterlelie
Vakantie: In beweging in 
zwembad of sporthal
Aalsmeer - Lekker sportief be-
zig zijn in de voorjaarsvakan-
tie? Dat kan! In de sporthallen en 
in zwembad De Waterlelie wor-
den diverse activiteiten georga-
niseerd voor kinderen. Van zater-
dag 15 tot en met zondag 23 fe-
bruari kun je dagelijks zwemmen 
in De Waterlelie. Het speciale ta-
rief voor recreatief zwemmen is: 
voor 1 tot en met 3 jaar: 2,50 eu-
ro, voor 4 tot en met 15 jaar: 4 eu-
ro (niet in het weekend) en voor 
16 jaar en ouder: 5,20 euro.

Sport- en spelinstuiven
Maandag 17 februari is er een 
sport- en spelinstuif in De Proos-
dijhal Kudelstaart. Alle kinderen 
van 2 tot en met 12 jaar zijn wel-
kom om te komen springen, klim-
men en klauteren. De instuif is 
van 9.30 tot 12.00 uur, entree is 4 
euro (begeleiders gratis). De ho-
reca is open voor ko�e, thee, fris 

en natuurlijk wat lekkers. De an-
dere sport- en spelinstuif vindt 
plaats op woensdag 19 februa-
ri in Sportcentrum De Waterlelie 
aan de Dreef. Deze instuif is even-
eens voor kinderen vanaf 2 tot en 
met 12 jaar en heeft als thema: 
Winterland. Kom springen, ren-
nen, spelen en klimmen. De in-
stuif duurt van 9.30 tot 12.00 uur, 
entree is 4 euro (begeleiders gra-
tis). De horeca is uiteraard open. 

Combi-ticket
De sport- en spelinstuif in Sport-
centrum De Waterlelie kan 
woensdag 19 februari gecom-
bineerd worden met recreatief 
zwemmen in De Waterlelie voor 
slechts 6,50 euro. Dit speciale 
combi-ticket is alleen geldig de-
ze dag. Je kunt tussen 09.30 en 
12.00 uur sporten en tussen 10.30 
en 15.30 uur zwemmen. 

Zeemeerminzwemmen
Altijd al willen zwemmen als een 
echte Zeemeermin? Maandag 17 
februari leer je zwemmen als een 
Zeemeermin met vin en staart. 
Een clinic inclusief recreatief 
zwemmen kost 12,50 euro. Schrijf 
je van te voren in bij de receptie 
van het zwembad. Het rooster 
voor vrij- banenzwemmen, sport-
groepen, Baby & Peuterzwem-
men en zwemlessen is te vinden 
op de website en in de app van 
De Waterlelie.

Musical-partijtje voor 
Koala’s in Australië
Aalsmeer - Solane du Pau is bijna 
tien jaar en zag op televisie in het 
programma ‘Zapp your plannet 
SOS Koala’ de vreselijke beelden 
van de bosbranden in Australië. 
Als groot dierenliefhebster wil-
de ze graag een inzamelingsactie 
starten. Zo ontstond het idee van 
haar moeder om als partijtje voor 
haar tiende verjaardag een ech-
te musical uit te voeren. In plaats 
van cadeautjes vroeg ze buren, 
familie, bekenden, en de ouders 
van haar vriendinnen een kaart-
je te kopen voor een zelf te bepa-
len bedrag. Het werd een groot 
succes! Zo werden er kostuums 

verzameld, decors gemaakt, en 
de theaterzaal in De Oude Vei-
ling werd geheel belangeloos be-
schikbaar gesteld. Er werd door 
haar moeder een heuse musical 
geschreven en de meiden heb-
ben met liedjes en dans een fan-
tastische voorstelling neerge-
zet en deze kon opgevoerd wor-
den voor een goed gevulde zaal 
vol met buren, familie, bekenden 
en de ouders van Solane en haar 
vriendinnen. Er is totaal 274 euro 
opgehaald! 
Ook doneren voor dit goe-
de doel? Kijk dan op de site van 
‘Zapp your planet SOS Koala’.

Veel animo voor workshop 
3D bij het Cultuurpunt
Aalsmeer - Op maandag komen 
de kinderen graag naar het Cul-
tuurpunt Aalsmeer in De Oude 
Veiling, want daar leren ze ont-
werpen en 3D printen. Het ont-
werpen in 3D is echt een nieu-
we dimensie op de Ipad, je kunt 
om je ontwerp heen lopen. Aan 
alle kanten kun je werken aan je 
sleutelhanger, want dat is wat de 
meeste kinderen kiezen om te 
maken. De kinderen volgen de 
cursus Nieuwe Media en bestaat 
uit 9 lessen, die in de naschoolse 
tijd plaats vindt. Alle plekjes zijn 
inmiddels bezet, maar check de 
website van het Cultuurpunt om 
andere activiteiten te zien.

De Brug naar Teddy Bear 
Hospital in het VUMC
Aalsmeer - De groepen 1, 2 en 3 
van basisschool De Brug zijn don-
derdag 6 februari op bezoek ge-
weest bij het Teddy Bear Hospital 
in het VUMC in Amsterdam. Het 
doel van Teddy Bear Hospital is 
de kinderen op een speelse ma-
nier kennis te laten maken met 
de gezondheidszorg, om zo de 
eventuele angst voor dokters en 
het ziek-zijn weg te nemen. Daar-
naast leert het rollenspel de stu-

denten van de VUMC om met kin-
deren om te gaan. 
Alle leerlingen hadden een knuf-
fel meegenomen naar het zieken-
huis. De knu�els zijn van top tot 
teen onderzocht en de kinderen 
mochten de dokter daarbij hel-
pen. Ook bij het behandelen en 
eventueel opereren van de knuf-
fels! 
Het was een mooie en leerzame 
ochtend in het ziekenhuis.

Mooie strijd in 17e ronde 
bij jeugdschakers AAS
Aalsmeer - In de 17e ronde van 
het jeugdschaken bij AAS was de 
opkomst weer vanouds en werd 
er met grote inzet geschaakt. 
Slechts één partij eindigde in re-
mise! Top duel was Luuk versus 
Luuk. Zacht gezegd was het geen 
top-partij. Zenuwen, concentra-
tiegebrek of what ever, beide 
spelers misten nogal wat, maar 
Luuk trok aan het langste eind. 
Merel was opgerukt naar de eer-
ste 10 spelers en moest tegen 
Konrad. Dat was nog een brug te 
ver, maar deze dame komt er wel. 
Broer Simon hoekte Christiaan 
van het bord, waardoor de strijd 
om de topposities enorm span-
nend blijft. Jasper sloot aan door 

Marien te verslaan en ook Robert 
deed goede zaken tegen Roan. 
Rune miste mat in 1 tegen Bry-
an, maar won alsnog verdiend. 
David won netjes van Pieter. Kai 
won van vriend Maks, hetgeen 
een hartstochtelijk “eindelijk” ont-
lokte aan Kai.Daria overspeelde 
Rink volledig en kon op drie ma-
nieren mat geven. Helaas koos 
ze voor het veld waar haar dame 
geslagen kon worden. Maar een 
AAS geeft nooit op en er werd 
zo hardnekkig weerstand gebo-
den dat Rink in tijdnood haar pat 
zette en de enige remise een feit 
was. Kijk voor de stand en uitsla-
gen op: www.aas.leisb.nl. 
Door Ben de Leur

Voor 6 tot 12 jaar
Schaakworkshop voor 
kinderen in bibliotheek

Aalsmeer - De bibliotheek orga-
niseert een schaakworkshop voor 
kinderen (6 tot 12 jaar) die het 
leuk vinden om betere schakers 
te worden. Frank Erwich, meer-
voudig Nederlands kampioen 
schaken, pakt uit met uitdagen-
de schaakoefeningen, voorbeel-
den van interessante partijen en 
tips om snel sterker te worden. 
Verder worden er natuurlijk par-
tijtjes gespeeld tegen de andere 

deelnemers. Frank laat zich ook 
graag uitdagen voor wie durft! 
Erwich loopt inmiddels meer dan 
twintig jaar mee in de schaakwe-
reld en weet precies wat er nodig 
is om het spel van de kinderen te 
ontwikkelen. Na dit uur schaak-
training hebben de kinderen hun 
eerste stappen naar het worden 
van een grootmeester gezet en 
komen ze goed beslagen ten ijs 
wanneer ze vader, moeder, buur-
man of leraar de volgende keer op 
het bord tegenkomen. De work-
shop wordt twee keer gegeven. 
Op dinsdag 18 februari van 13.00 
tot 15.00 uur in Bibliotheek West-
wijk Amstelveen en op woensdag 
19 februari van 10.00 tot 12.00 in 
Bibliotheek Aalsmeer in de Markt-
straat. Deelname kost 6 euro voor 
leden en 12 euro voor niet-leden. 
Kaartjes zijn te koop via de websi-
te van de Bibliotheek: www.debi-
bliotheekamstelland.nl
Fotograaf: Jan Vasek

Voor kinderen van 1 tot 4 jaar
Muziek op kinderboerderij
Aalsmeer - Bij kinderboerderij 
Boerenvreugd start op 26 febru-
ari de krokuscursus ‘muziek op 
de boerderij’. Onder leiding van 
juf Kirsten van Geest is de cur-
sus een muzikaal feestje. De cur-
sus is voor kinderen van 1 tot 4 
jaar samen met een (groot)ouder 
of begeleider. Tijdens de vrolijke 
muzieklessen worden er kinder-
liedjes gezongen en muziek ge-
maakt. Muzikale spelletjes staan 
op het programma en de groep 
gaat buiten op zoek naar dieren 

om te aaien en te voeren. De cur-
sus bestaat uit 4 lessen van 1 uur. 
De data voor de krokuscursus zijn 
woensdag 26 februari, 4, 11 en 18 
maart. De dreumesen van 1 en 2 
jaar starten om 9.15 uur met de 
muziekcursus. Om 10.20 uur star-
ten de peuters van 2 tot 4 jaar. De 
cursus wordt gegeven op de zol-
der van kinderboerderij Boeren-
vreugd aan de Beethovenlaan 
118. Aanmelden voor deze vro-
lijke cursus kan via de site www.
muziekopdeboerderij.nl. 

Reizen, koken en eten in 
het Poppentheater
Amstelland - Op zondag 16 febru-
ari om 14.30 uur is de poppenthe-
atervoorstelling ‘Reismuis’ door 
Garage TDI te zien in het Amstel-
veens Poppentheater. Muis Din-
geman reist met zijn vrouw Sou-
ris en kinderen de wereld rond, 
in hun gezellige nestje achter het 
nummerbord van een toeristen-
bus. Ze zijn heel gelukkig. Tot hij 
in Dover de boot mist en zijn fa-
milie ziet wegvaren. Hij roept nog: 
‘Kom terug!’ Maar de boot is al te 
ver. Gelukkig krijgt hij hulp van 
papegaaiduiker Alky, van de Antil-
liaanse Jan-van-gent Wesley, van 
wel honderd Chinese visjes, van 
de Turkse ezel Gelan en van nog 
vele andere bijzondere en vaak 
onverstaanbare dieren. Reismuis 
gaat over vreemde talen, ande-

re culturen en grappige gewoon-
tes. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Op 
maandag 17 en dinsdag 18 febru-
ari om 14.30 uur brengen Milan 
Schleijpen en Marijn Maurits de 
4+ voorstelling ‘Soep’. Hoe kook je 
soep naar oma’s recept? En waar 
komen al die ingrediënten eigen-
lijk vandaan? Reis mee met de 
ui en rij door een landschap van 
broccoli. Je vindt prachtige verha-
len over de oorsprong van je eten. 
Kom je kijken en proeven? Een 
beeldende, energieke voorstelling 
met een grote dosis humor en een 
snu�e peper en zout. Toegangs-
prijs bij alle voorstellingen: 9 euro. 
Reserveren kan via www.amstel-
veenspoppentheater.nl; info@am-
stelveenspoppentheater.nl of via 
020-6450439.
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Kudelstaart - Geachte mede-
werker aan de hoogwaardige 
verbinding Uithoorn, Aalsmeer 
en Schiphol-Zuid, Een vraag-
je voor de inwoners van Ku-
delstaart waarvan ik er zelf, 
met veel plezier, één ben.
Sinds een paar weken heb ik 
gebruikt gemaakt van de snel-
le verbinding 342. Een prach-
tig snelle en frequente verbin-
ding. Deze heeft momenteel 
twee haltes in Aalsmeer. Om-
dat ik in Kudelstaart woon stap 
ik op bij het kruispunt Zwar-
teweg op. Ik moet dan lopen 
vanaf het Hortensiaplein via de 
Mensinglaan over een vrij don-
ker pad naar deze halte. Bo-
vendien kan ik uit Kudelstaart 
maar één keer per half uur rei-
zen, zeker ’s avonds. Ik kan ook 
met mijn auto gaan, maar dan 
is er niet direct een parkeerter-
rein nabij. Wel een paar loca-
ties waar ik kan parkeren, maar 
dat echt niet durf omdat ik dan 
’s avonds in het donker naar 
deze plaats moet lopen over 
een nauwelijks verlicht traject. 
Is er aan de inwoners van Ku-
delstaart gedacht? Er wonen 
daar nu bijna 10.000 inwoners 
en door toekomstige geplande 
nieuwbouw worden dat er ze-
ker meer van 10.000. Ik meen 

gelezen te hebben dat Schip-
hol toegezegd heeft om in ge-
meenten van 10.000 inwoners 
of meer een hoog frequen-
te en snelle verbinding met 
Schiphol te zullen verzorgen. 
Hoe kan dat verwezenlijkt wor-
den? Is er een mogelijkheid te 
bedenken om de snelle verbin-
ding uit Uithoorn met een lus 
langs Kudelstaart te laten rij-
den? De inwoners kunnen dan 
overal snel komen met open-
baar vervoer. Bovendien zal dit 
het toenemende autoverkeer 
van en naar Kudelstaart, ver-
keer dat jaarlijks een meer dan 
een normale groei vertoont, 
kunnen doen verminderen. 
Een andere mogelijkheid is dat 
uw organisatie een pendelbus-
je iedere tien à vijftien minu-
ten laat rijden van en naar Ku-
delstaart vanaf de haltes van 
bus 342. Iets wat doet denken 
aan een tramverbinding zo-
als de inwoners in Amsterdam 
hebben. Bij zo’n frequente en 
goeie verbinding laat je de au-
to liever thuis dan dat je je in 
een � le moet begeven en ook 
een parkeerplek met parkeer-
geld moet regelen.

Anneke Kempkes-Verweij
anneke.kempkes@inter.nl.net

LEZERSPOST
Aansluiting op snelle verbinding 342
Openbaar vervoer voor 
mensen uit Kudelstaart

Dammers K&G spelen 
gelijk in Almere
De Kwakel - Geen remises maar 
wel een 4-4 gelijk spel voor de 
Kwakelse dammers. K&G begon 
sterk op de maandagavond in Al-
mere, na ruim een uur kwam het 
team op voorsprong. Adrie Voorn 
speelde een verrassende dam-
combinatie die snel in winst werd 
omgezet, 0-2. Na weer een uur 
dammen kwam Almere op gelij-
ke hoogte, voor het eerst in zijn 
lange dam carrière verloor Wim 
Keessen van een dame, topspeel-
ster Joke Hartkamp. De teamlei-
der van K&G kon helemaal met 
Wim meevoelen, Adrie werd na-
melijk in de Kwakelse Rick-pub 
quiz door zijn vrouw verslagen. 
René de Jong was inmiddels een 
schijf voorgekomen maar mocht 

nog goed laveren. Kopman Wim 
Konst kreeg een benauwd eind-
spel voor zijn kiezen  en moest 
alle zeilen bijzetten. Uiteinde-
lijk trok René de zege naar zich 
toe en kon Wim het niet bolwer-
ken, eindstand 4-4. Kunst en Ge-
noegen toont zich een waardig 
hoofdklasser, met 5 uit 5 staat het 
keurig in de middenmoot. Er res-
ten dit seizoen nog twee bonds-
wedstrijden tegen Zaandam en 
Purmerend. In ’t Fort De Kwakel 
spelen de leden elke maandag-
avond hun onderlinge competi-
tie, hierin staat Wim Keessen op 
kop. Damliefhebbers zijn altijd 
van harte welkom op deze mooi 
damavonden. Inlichtingen: 0297 
568472

Zaalhockey
Qui Vive JA12 kampioen
De Kwakel - Zondag 2 februa-
ri was de laatste speeldag in de 
zaal voor  deJA12 hockeyers van 
Qui Vive. Vorig weekend was het 
kampioenschap al een feit, maar 
hoefde het team niet te spelen. 
Deze laatste wedstrijden telden 
daardoor misschien niet meer 
zo zwaar mee, maar toch, een 
100% score van dertig punten uit 
tien wedstrijden werd het nieu-
we doel. Gedreven begonnen de 
heren om 17.35 uur aan de eer-
ste wedstrijd. De meegereisde 
toeschouwers zijn door de man-
nen gefêteerd op echt zaalhoc-
key; snel en fantastisch samen-
spel, een blindelings vertrouwen 

in elkaar, mooie variaties van de 
strafcorner (elke keer een andere 
variatie) en vele doelpunten. De 
keeper die in het hele zaalseizoen 
slechts elf tegengoals heeft ge-
had, heeft een zeer goede pres-
tatie geleverd. Het plezier in het 
spelletje straalde van de man-
nen af. Een feestje om naar te kij-
ken. En een feestje werd het na af-
loop voor de heren. Het zaalkam-
pioenschap in de subtopklas-
se is groots gevierd! Volgende 
week het veld weer op. Met be-
houd van het spel van de afgelo-
pen weken wordt de tweede helft 
van het veldseizoen vast ook een 
feestje.

Theater over daadkracht en doorzetten
Aalsmeerse Joanna Bridge: 
‘Overleven voor Dummies’
Aalsmeer - De Aalsmeerse zange-
res en songwriter Joanna Bridge 
presenteert op 15 mei haar the-
atershow ‘Overleven voor Dum-
mies’ in het Gri�  oen Theater Am-
stelveen Joanna is onder andere 
bekend van het optreden bij het 
tv-progamma All Together Now 
in 2019 en was jarenlang de lead-
zangeres van de band van Dane & 
Alain Clark en Dane & the Dukes 
of Soul. Samen met haar coach 
Linda Wagenmakers en haar part-
ner en bassist in de show Ricky de 
Leau, heeft Joanna deze theater-
show geschreven.  
Overleven staat voor daadkracht 
en doorzetten, vandaar de titel. 
Bijna al haar liedjes hebben ook 
een verwijzing naar het nooit 
opgeven in het leven. Dummies 
staat voor de fases in haar le-
ven, haar reis van een verlegen 
getraumatiseerd meisje naar de 
vrouw en zangeres die ze nu is.
Joanna weet als geen ander haar 
passie voor muziek aan haar pu-
bliek over te brengen, zij heeft 
het notabene allemaal zelf mee-
gemaakt. Haar creativiteit heeft 
haar doen overleven, muziek is 
en was altijd haar uitlaatklep. 
Joanna: “Ik wil dat mensen na 
de voorstelling niet alleen heb-
ben genoten van mijn nummers, 
maar ook het gevoel hebben dat 
ze me beter hebben leren ken-
nen.”
In de one woman show ‘Overle-
ven voor Dummies’ neemt Joan-
na Bridge de bezoekers op sleep-
touw door het donkere doolhof 
dat haar leven is geweest. Een 
gebeurtenis 40 jaar geleden op 
Kerstavond in 1981 in Amster-
dam. De weg is bezaaid met ver-
borgen bermbommen gevormd 
door te pijnlijke herinneringen. 
Hindernissen van verdriet wer-
pen zich op en dwars door de 
akelige donkere schaduwen van 
het verleden op haar weg. Joan-
na vecht en worstelt zich los. Ze 
overleeft niet alleen, ze overwint!

Humor, passie en een diepgewor-
telde liefde voor muziek blijken 
haar redding. De theatershow 
start met een heftig verhaal, maar 
er gaat ook zeker gelachen wor-
den. Dit tezamen met prachtige 
liedjes geschreven door Joanna 
Bridge vanuit haar hart. Ook be-
kende liedjes van Willeke Alber-
ti en nummers van de Jackson 
Five komen voorbij. In de show 
worden ook veel Nederlandsta-
lige liederen vertolkt, daarom 
heeft Joanna nog extra de hulp 
ingeschakeld van de Aalsmeer-
se zangeres Sasja Brouwers. Joan-
na: “Naast de absoluut geweldige 
coaching van Linda Wagenma-
kers, ben ik een gezegend mens 
dat ik ook nog eens extra gehol-
pen wordt door Sasja Brouwers.” 
Joanna Bridge wordt tijdens de 
show ook muzikaal bijgestaan 
door een geweldige vijfkoppige 
band en backing vocalen die alle-
maal al eerder in het theater heb-
ben gestaan: Je� rey Rademaker 
op gitaar,  Mark Milan op toetsen, 
Marcel Saphtu op drums, Rem-
ko Icke op saxofoon, Ricky de 
Leau op basgitaar en Peter Krijgs-
man op achtergrondzang. Coach 
Linda Wagenmakers tot slot: “Ik 
ben ervan overtuigd dat  Joan-
na Bridge met haar muziek, per-
formance en stem voor een on-
vergetelijke avond gaat zorgen.” 
Kaarten voor de show zijn te be-
stellen bij het Gri�  oen theater in 
Amstelveen.

Voor jeugd 6 tot en met 8 jaar
Mad Science dag in en 
om De Boswinkel
Amstelland - Kom naar één van 
de Mad Science workshops op 
donderdag 20 februari om 13.00 
uur of om 14.30 uur in het Am-
sterdamse Bos. Tijdens deze work-
shop leer je alles over de aardkorst 
en over de stenen en mineralen 
die de aarde rijk zijn. En hoe ont-
staan aardbevingen? Ook op deze 
vraag wordt het ‘schokkende’ ant-
woord gegeven. De workshop is 
geschikt voor 6 tot en met 8-jari-
gen en vindt plaats in en om De 
Boswinkel. De kosten per work-
shop, perdeelnemer zijn 5 euro. 
Aanmelden via: 020-5456100, via 
www.amsterdamsebos.nl of in De 

Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, 
iedere dinsdag tot en met zon-
dag: geopend van 10.00 tot 17.00 
uur.

Karten Chrono Winter Cup
Max Sadurski racet met 100 
per uur naar overwinning
Kudelstaart - Met een perfect 
weekeinde tijdens de tweede 
ronde van de Chrono Winter Cup 
toonde Max Sadurski zijn am-
bities voor komend seizoen. De 
karter uit Kudelstaart won zon-
dag in Berghem de kwali� catie, 
de pre� nale én de � nale van de 
Rotax Max Micromax-klasse. Dat 
is nog eens wat je noemt overtui-
gend winnen. Zijn nieuwe team 
F-J Motorsport was maar natuur-
lijk wat trots op zijn nieuwe rijder 
die in de nieuwe Energy Corse-
kart bewees dat het met de snel-
heid wel goed zit. De � nale was 
maar wat spannend, zondagmid-
dag op het winderige circuit van 
Berghem. Max was ervandoor 
gegaan met Mika van de Pavert 
in zijn kielzog. Rondenlang re-
den de twee kemphanen op let-
terlijk enkele centimeters van el-
kaar, maar in de laatste ronden 
slaagde het talent uit Noord-Hol-
land er dan toch in om zijn con-
current af te schudden en kwam 
zo met een gebalde vuist in de 
lucht als eerste over de � nish. “De 
� nale was best een beetje moei-
lijk”, erkende Max na a� oop van 
de titanenstrijd. “Ik wilde wegrij-
den, maar dat lukte me in het be-
gin maar niet. Later gelukkig toch 
nog.” Dat hij snel was, dat wist hij 
inmiddels wel. Na de winst in de 
kwali� catie en de pre� nale wa-
ren de ogen vooral op hem ge-
richt. Maar voor het weekeinde 
begon, had hij niet durven hopen 
zo te domineren. “Ik had een plek 
in de top zeven verwacht”, zegt 
Max bescheiden. Natuurlijk was 
het voor hem even afwachten 
geweest hoe het zou gaan op de 
Brabantse piste. Want hij reed in 

Berghem voor het eerst met zijn 
nieuwe frame van Energy Corse. 
Hij had weliswaar al eerder in een 
kart van het Italiaanse topmerk 
getest, maar dit was pas zijn eer-
ste wedstrijd.  Dat het frame heel 
snel is, werd de� nitief duidelijk in 
de kwali� catie toen hij naar pole 
position snelde. “Ik vind de kart 
ook wel lekker rijden”, zei de ge-
talenteerde snelheidsduivel. “Het 
rijden gaat beter, vooral het stu-
ren.” Zijn teambaas Frank Schnei-
der van F-J Motorsport was uiter-
aard erg te spreken over de knap-
pe prestaties van zijn nieuwe rij-
der. “We zijn heel trots op hem. 
Max heeft de � nale heel goed op-
gebouwd”, zei hij met een lach 
van tevredenheid. Hij verwacht 
veel van de jonge karter. “Hij is als 
een klein diamantje. Hij hoeft al-
leen nog een beetje geslepen te 
worden.” Max Sadurksi mag dan 
een goede start hebben gemaakt 
in 2020, maar zoekt nog support 
voor de kartsport: “Misschien zijn 
er bedrijven uit Kudelstaart of 
Aalsmeer die mij willen sponso-
ren. Ik wil heel graag kampioen 
worden!”
Foto’s: Bas Kaligis/RaceXpress.nl

Schaakcompetitie
AAS stunt (bijna) in Leiden

den een soort Halma, waar de 
stukken manoeuvres in the dark 
uitvoerden en er naar veel schui-
ven maar tot remise werd beslo-
ten. Op dat moment speelde al-
leen Marcel nog tegen Ornett 
Stork bij een 4-3 stand voor Lei-
then. Want daarvoor was Mla-
den jammer genoeg ten onder 

gegaan tegen Oranje, wat niet 
nodig was geweest. Nestor Ben 
de Leur speelde een sterke par-
tij tegen Jerrie Bey en scoorde 
een fraai punt. Helaas wist Marcel 
niet te winnen en werd het toch 
een nipte nederlaag. Voor details: 
www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

AAS vierde bij snelschaak-
kampioenschap in Delft
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
8 februari was het snelschaak-
kampioenschap voor teams van 
de Haagse schaakbond te Delft. 
AAS was present met FM Je�  van 
Vliet, Simon Groot, Henk Noord-
hoek en Ben de Leur. Het team 
was als zevende geplaatst bij ne-
gentien deelnemende teams. In 
de negen voorronden was voor-
al Ben in vorm met 7.5 uit 9. Kop-
man Je�  moest nog wat wakker 
worden en Simon en Henk deden 
hun best. AAS plaatste zich als 

tiende team voor de moorden-
de � nalegroep. Ondertussen was 
Je�  wakker geworden en scoor-
de een zeer knappe 5.5 uit 9 te-
gen zeker twee meesters. Ook de 
nestor van het team, Ben, deed 
het erg goed met 5-9 en werd 
overall topscoorder van het team. 
Een knappe vierde plaats was een 
mooi resultaat op deze gezellige 
dag. Voor alle resultaten, zie de 
prima website van Delft: www.
delftseschaaksite.nl.
Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
ging AAS B naar Leiden om daar 
tegen Leithen A te schaken. Vo-
rig seizoen in de laatste ronde 
won AAS A in een zinderend du-
el van Leithen waardoor Leithen 
degradeerde naar de 1e klasse. 
Het vermoeden was dat Leithen 
zowel op promotie als op wraak 
uit was. En dat bleek wel uit de li-
ne-up. De Leithenaren waren tot 
de tanden bewapend en op bij-
na alle borden hoger tot veel ho-
ger in rating. Een 6-2 nederlaag 
was statisch dus de te verwach-
ten uitslag. Maar Azen doen niet 
aan statistiek, zij gaan de strijd 
aan! De score werd op sensatio-
nele wijze geopend voor AAS op 
bord 1. Jeugdtalent Ivo was tac-
tisch op 1 gezet en speelde het 
Schots Gambiet. Tegenstander 
Vreugdenhil speelde een scher-

pe variant en vertelde dat hij dit 
al 20 keer op het bord had gehad. 
Ivo week af van de hoofdvariant 
en koos voor een zeer scherpe 
voortzetting. Frans V. tastte met-
een mis en Ivo sloeg toe en het 
eerste punt was binnen. Jammer 
was dat Martin de wedstrijd was 
vergeten en na telefonisch over-
leg alsnog naar Leiden scheurde 
om daar de Russische opening 
te mishandelen en tegen de ster-
ke Mityaev ten onder te gaan. Op 
bord 4 was het vriendenduel Mil-
ort-Hensbergen, waarin wit beter 
stond, maar het voordeel weg-
gaf en er tot remise werd beslo-
ten. Henk van Leeuwen deed het 
goed tegen de sterke Beuman, 
maar het eindspel is niet Henks 
zijn ding en de 400 (!) elopun-
ten deden hun werk, 2-1 voor de 
thuisclub. Koen en Wil Turk speel-
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Voetbal Aalsmeer zaterdag
H.B.O.K. overklast FCA 
met wervelend voetbal
Aalsmeer -  Afgelopen zaterdag 8 
februari had FC Aalsmeer H.B.O.K. 
op bezoek aan de Beethoven-
laan en dit team wist Aalsmeer 
te overklassen met wervelend 
voetbal. Aan de uiteindelijke 0-3 
overwinning viel niets af te din-
gen. De FC mocht nog blij zijn 
met deze stand. Al in de tweede 
minuut was het raak. Te traag in-
grijpen van de Aalsmeer defen-
sie bracht Max Sajet in scorings-
positie en was Nick van der Wiel 
kansloos: 0-1. Nog geen minuut 
later haalde Burak Sitil de bal van 
de doellijn en mocht Aalsmeer 
nog hopen op een betere stand 
van zaken. Helaas, het zat er niet 
in. Aalsmeer werd bij tijd en wij-
le weggespeeld en kwam aanval-
lend de eerste 15 minuten niet 
in de buurt van de H.B.O.K. kee-
per Joey Potveer. Vooral de bui-
tenspelers Bud Water en Mostap-
ha el Aamrani gleden herhaalde-
lijk hun tegenspelers voorbij. Het 
was aan Nick van der Wiel te dan-
ken dat de stand tot de 30ste mi-
nuut nog steeds 0-1 was. H.B.O.K. 
liet zien met dit voetbal de re-
gelrechte kampioenskandidaat 
te zijn. Zwakke plekken waren in 
dit team niet te zien. De snelheid 
van handelen en de scherpte wa-
ren te veel voor de FC Aalsmeer. 
Vanaf minuut 30 liet Aalsmeer 
zich meer zien, maar echt gevaar-
lijk werden zij niet. Een vrije trap 
in de 36ste minuut op de rand 
van het strafschopgebied werd 
door Bud Water goed ingescho-
ten, maar weer was Nick van der 
Wiel de toestand meester. De eer-
ste kans voor Aalsmeer uit een 
corner in de 42ste minuut was de 
kopbal van Daan Vaneman net 

over. En het bleek later ook de 
enige kans te zijn deze middag. 
De FC mocht na 45 minuten spe-
len zijn handen dicht knijpen met 
de 0-1 stand.

De tweede helft was nog maar net 
begonnen of Nick van der Wiel 
moest zijn kwaliteiten tonen na 
een grove fout achterin. Aalsmeer 
deed zijn best, maar het was niet 
genoeg om H.B.O.K. te verontrus-
ten. Wissel 57ste minuut: Deo Sin-
duhije voor Daan Vaneman. Dat 
keeper Nick van der Wiel de uit-
blinker was bij Aalsmeer zegt al 
genoeg. Een aanval uit het boek-
je van H.B.O.K. in de 66ste minuut 
werd door Omar el Aamrani afge-
maakt, 0-2 en was het over en uit 
voor Aalsmeer. Wissel 69ste mi-
nuut: Nassim Zohair voor Burak 
Sitil en Jordy de Groot voor Mark 
Ruessink. Het mocht allemaal niet 
baten. Het werd zelfs nog 0-3 in 
de 81ste minuut toen de gehe-
le achterhoede werd uitgespeeld 
en Bud Water raak schoot. De 
goed leidende scheidsrechter Pe-
dro Raven vond het na 90 minu-
ten genoeg. Zaterdag 15 februa-
ri speelt FC Aalsmeer (zat.) uit te-
gen Nita uit Nieuwer Ter Aar. Lo-
catie Doude van Troostwijkstraat 
1, 3626 AT Nieuwer Ter Aar. Aan-
vang wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden

Vanwege storm Ciara waren op 
zondag 9 februari alle voetbal-
wedstrijden geannuleerd. FC 
Aalsmeer en RKDES Kudelstaart 
hadden dus onverwacht een vrije 
dag. De wedstrijden gaan begin 
maart ingehaald worden.
Foto: www.kicksfotos.nl

ZABO Zaalvoetbalcompetitie
Ronde 8 in de Proosdijhal
Aalsmeer - De ZABO zaalvoet-
ballers beginnen zaterdagavond 
15 februari met de tweede com-
petitie-helft. De achtste speel-
ronde (van in totaal 14) vindt 
plaats in de Proosdijhal aan de 
Edisonstraat. Om 19.00 uur start 
de zaalvoetbal-avond met Street 
Football Team tegen Polonia 
Aalsmeer. Om 19.45 uur speelt 
International Smokers Team te-
gen koploper Football Fanatics. 
Om 20.30 uur is de aftrap bij Joga 
Bonito tegen Green Fingers Uit-

zendbureau en om 21.15 uur tot 
slot de wedstrijd tussen de ploeg 
van Woei en Amsec Piller. Publiek 
is van harte welkom en heeft gra-
tis toegang bij de ZABO.
Stand vooraf: Football Fana-
tics 7-19, Polonia Aalsmeer 7-16, 
Green Fingers Uitzendbureau 
7-12, International Smokers Team 
7-10, Joga Bonito 7-9, Street Foo-
tball Team 7-7, Amsec Piller 7-7, 
Woei 7-1. 
Meer informatie op is te vinden 
op www.zaboaalsmeer.nl

Essy wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 19 fe-

Winst Bets en 
Hans op Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Kla-
verjassen en jokeren staan op het 
programma en nieuwe kaartlief-
hebbers worden van harte wel-
kom geheten. Het jokeren op 6 
februari is gewonnen door Bets 

Darten op dinsdag in ‘t Middelpunt
Kees de Lange wint weer
Aalsmeer - Op dinsdagavond 4 
februari waren er zeven liefheb-
bers van het dartspelletje naar 
buurthuis ‘t Middelpunt geko-
men. Dat is wel een lastig aantal, 
omdat er dan een poule van vier 
en een poule van drie gemaakt 
moet worden, en wie gaan er dan 
later naar de winnaars- en ver-
liezersronde? Besloten werd om 
van iedere poule de beste twee 
spelers door te laten gaan naar 
de halve kruis�nales, de ande-
ren kwamen in de verliezerspou-
le. Dat laatste klinkt wat droevig, 
maar dat is het natuurlijk niet, 
want je speelt met plezier tegen 
deelnemers van ongeveer gelij-
ke sterkte. In poule A waren Ben 
van Dam en Fred Maas dege-
nen met de meeste winstpunten 
en in poule B  waren dat Ans En-
gel en Kees de Lange. Ans redde 
het net niet tegen Fred en verloor 
met 2-1. Met dezelfde cijfers ver-
loor Ben van Kees. Ans wist nog 

wel knap de derde plaats te ver-
overen door Ben met 2-1 te ver-
slaan. In de �nale tussen Fred en 
Kees moest soms wat lang ge-
wacht worden op de bevrijdende 
uitgooi van de dubbel, maar Kees 
kon zich de winnaar noemen na 
een 2-0 zege. Aat Berk deed goe-
de zaken in de verliezersronde, 
hij snoepte een leg af van Peter 
Bakker en hij won van Iwan van 
Egdom. Zo waren de eindstan-
den bekend, maar dat was voor 
de aanwezigen niet het belang-
rijkste; zij hadden weer een leuke 
avond gehad met elkaar en zul-
len zeker weer terugkomen op de 
volgende dinsdagavond. 
Er is plek genoeg voor meer deel-
nemers. Dus kom gerust eens 
langs om te kijken of u/jij in ‘t Mid-
delpunt het dartbord op de juis-
te plekken kunt raken. De kosten 
per avond zijn 2,50 euro. Deelna-
me vanaf 16 jaar. Het adres is Wil-
helminastraat 55..

Voetbal
FCA JO17-1 wint boeiend 
‘gevecht’ van SVW 27
Aalsmeer - Zaterdag 8 februari 
speelde FCA JO17-1 tegen SVW 
27 JO17-1 uit Heerhugowaard. 
In een miezer regen werd er af-
getrapt en binnen twee minuten 
lag de bal al op de stip bij FCA. 
SVW kreeg een goedkoop ge-
kregen strafschop en dit buiten-
kansje werd door SVW benut: 0-1. 
FCA was totaal niet van slag en 
met goed combinatie spel werd 
de SVW defensie onder druk ge-
zet. In de 14e minuut was het FCA 
aanvaller Tijn die fraai de aan-
sluitingstre�er scoorde: 1-1. Nog 
geen twee minuten later was het 
FCA aanvaller Ties die dankbaar 
gebruik maakte van een klutsbal 
voor het SVW doel en beheerst de 
2-1 binnen schoot. Beide teams 
wilden graag winnen en er ont-
spon zich een boeiend gevecht 
met prachtige aanvallen heen en 
weer. In de 40e minuut was het 
FCA aanvaller Tijn die een slech-
te SVW uittrap onderschepte en 
uit een onmogelijke hoek van 
het veld de bal achter de uit lo-
pende SVW keeper langs schoot 

en doel trof: 3-1, een super goal! 
Met deze stand ging de rust in. 
De tweede elft begon weer goed 
voor FCA. In de 2e minuut ont-
stond er uit een mooie FCA aan-
val een scrimmage voor het SVW 
doel, het was de mee opgekomen 
FCA verdediger Pascal die fraai de 
4-1 liet noteren. Ondanks de ach-
terstand bleef SVW knokken voor 
een beter resultaat. In de 34e mi-
nuut werd hun knokken beloond 
en uit een mooie aanval scoorde 
SVW 4-2. SVW gooide er nog een 
schepje bovenop en zette de FCA 
defensie nog meer onder druk. 
FCA keeper Sem stopte eerst nog 
met een geweldige re�ex een 
schot van dichtbij, maar kon in de 
40e minuut een nieuwe SVW tref-
fer niet voorkomen. Een prachti-
ge voorzet van de rechter�ank 
werd door de SVW spits binnen 
gegleden: 4-3. De laatste 5 minu-
ten liet de FCA achterhoede niets 
meer toe, zodat de FA boys deze 
boeiende wedstrijd met 4-3 winst 
afsloten.
Verslag en foto: Ruud Meijer

FCA middenvelder Tim laat tegenstanders zijn hielen zien.

Korfbalcompetitie
Geen punten voor B1 VZOD
Kudelstaart - Er stond zaterdag 
8 februari een pittige partij op 
de agenda van de Kudelstaart-
se korfballers. VZOD B1 moest 
het opnemen tegen Fluks. Bei-
de ploegen staan bovenaan in 
de poule en waren er op gebrand 
om deze wedstrijd met winst af 
te sluiten. Vanaf het startsein gin-
gen beide teams ervoor. Beide 
ploegen scoorden al vrij snel en 
de eerste helft ging het steeds 
gelijk op. De eerste helft werd 
afgesloten met een 4-4 in pun-
ten. De spanning was bij de spe-
lers van VZOD goed te zien. “Dit 

moesten ze los gaan laten om 
in de tweede helft weer te gaan 
knallen”, aldus het advies van de 
coach tijdens de pauze. De ener-
gie en wil was er zeker. En dit heb-
ben de korfballers in de tweede 
helft zeker laten zien met mooie 
aanvallen en goeie combinaties. 
De stand bleef gelijk opgaan, 
maar nagenoeg aan het einde 
van de wedstrijd wist Fluks toch 
een paar keer meer te scoren en 
uiteindelijk de winst te pakken. 
Een mooie en spannende partij 
maar helaas geen punten voor de 
B1 van VZOD.

Waterpolocompetitie Oceanus
Kans op promotie voor 
Dames 1 na overwinning
Regio - Alle Oceanus waterpolo-
teams kwamen afgelopen week-
end in actie. Dames 1 speelde een 
sterke wedstrijd na twee rustwee-
kenden. Het ontving in thuisbad 
De Waterlelie Het Y 3 uit Amster-
dam, een team dat in de competi-
tie ongeveer gelijkwaardig is. Van 
een gelijkwaardige wedstrijd was 
echter nooit sprake. Al na 3,5 mi-
nuut in de eerste periode stond 
Oceanus met 4-0 voor. Een voor-
sprong die in de loop van de wed-
strijd verder werd uitgebreid naar 
een 14-7 overwinning. Door de 
overwinning hebben de dames 
nog kans om te promoveren naar 
de bondsklasse. Doelpunten voor 
Oceanus werden gemaakt door: 
Fabienne Vork (5x), So�e van der 
Ven en Noortje van der Meer (bei-
de 3x), Marieke Spitteler, Marieke 
Weijers en Noëlla Hond (allen 1x)

Toch winst Heren 1
Heren 1 speelde tegen buurman 

ZPCH in Hoofddorp. Met pas één 
overwinning in vier wedstrijden 
in 2020 werd het weer eens tijd 
voor een overwinning. Na twee 
periodes was er nog sprake van 
een 5-4 achterstand, nadat de 
teams om en om een voorsprong 
namen. De derde periode eindig-
de in 1-1, waardoor ZPCH met 
een nipte voorsprong de laatste 
periode inging. In de laatste pe-
riode wist keeper Stanley Mool-
huijsen zijn doel schoon te hou-
den en trok Oceanus met vier 
doelpunten de overwinning als-
nog naar zich toe. De doelpun-
tenmakers voor Oceanus waren: 
Kevin Melman (4x), Fernando 
Moolhuijsen (3x), Dennis Reijn-
ders en Davy Nab (beide 1x)

Overige uitslagen:
Heren 2 – VZV 2:    5-11
Heren 3 – Jaws 2:    7-4
De Snippen 2 - Heren 4:    6-18
ZV Utrecht 5 - Dames 2:  16-1

Volleybal
D1 Oradi/Omnia zoekt 
nieuwe teamleden
Aalsmeer - De tweede seizoens-
helft van de volleybalcompeti-
tie is in volle gang. Het D1 team 
van Oradi/Omnia heeft alweer vijf 
wedstrijden gespeeld in 2020 en 
deze alle vijf gewonnen! Hierdoor 
staat zij nu op een mooie vierde 
plek in haar poule in de 2e klasse.
Sinds dit seizoen heeft het team 
versterking van twee jonge mei-
den uit de jeugd en twee oud 
speelsters zijn na een jaar afwe-
zigheid weer teruggekeerd bij 
het team. In het begin van het 
seizoen moesten ze nog erg aan 
elkaar wennen. Nu het seizoen 
vordert raken de meiden steeds 
meer op elkaar ingespeeld en 
hierdoor wordt er dus ook steeds 
vaker gewonnen. Er wordt hard 

gewerkt tijdens de wedstrijden 
en gestreden tot het laatste punt. 
Tijdens de laatste wedstrijd in 
Haarlem op 3 februari werd de 
derde set met 29-27 gewonnen, 
een echte strijd dus! Het is heel 
leuk om te zien dat het team het 
ook steeds vaker lukt om zulke 
spannende sets en wedstrijden 
in haar voordeel te beslissen. De 
sfeer tijdens de wedstrijden in het 
team is prima, ook na de wedstrij-
den en de trainingen is het altijd 
gezellig en doen de meiden nog 
even een drankje met elkaar.
Helaas gaat er volgend seizoen 
een aantal meiden stoppen met 
volleybal, dus aanvulling is altijd 
weer welkom. Kom je uit de re-
gio Aalsmeer/Kudelstaart en heb 

je in het verleden gevolleybald en 
wil je dat weer gaan doen? Kom 
dan eens kijken op donderdag-
avond bij de training in sporthal 
de Waterlelie aan de Dreef. De se-
niorenteams trainen hier vanaf 
20.30 uur. Een keer mee komen 
trainen? Stuur dan een mail naar 
volleybal@svomnia.nl.

Oradi/Omnia heeft ook nog twee 
andere dames teams, een he-
renteam en diverse jeugdteams 
waarbij nieuwe leden ook altijd 
welkom zijn. Dus ook als je min-
der of geen ervaring hebt, kun 
je komen volleyballen. Informeer 
naar de mogelijkheden via volley-
bal@svomnia.nl.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 15 februari:
F.C. AALSMEER
N.I.T.A. 1 - F.C.A.  1 14.30 u 
Kon.H.F.C. 3 - F.C.A. 4 14.30 u
F.C.A. 6 - B.S.M. 3 12.00 u
S.C.W. 45+1 - F.C.A 45+1 14.30 u
S.C.W. 
De Meer 1 - S.C.W. 1 14.30 u
S.C.W. 3 - Overbos 3 14.30 u

H.B.C  3 -  S.C.W. 4 12.30 u
SCW 45 +1 - FCA 45+1 14.30 u

Zondag 16 februari:
F.C. AALSMEER
Zwanenburg 1 - F.C.A. 1 14.00 u
F.C.A. 2 - Portugal 2 11.30 u
Zwanenburg 4 - F.C.A. 3 14.00 u
Hillegom 11 - F.C.A. 5 13.00 u 
R.K.D.E.S.
Voorschoten 1 - RKDES 1 14.00 u 
R.K.D.E.S. 3 -  K.D.O. 3 12.00 u
R.K.D.E.S. 4 - Almere 3 12.00 u
Hoofddorp 9 - RKDES 5 14.00 u

Teunen met 395 punten, gevolgd 
door Riet Pothuizen met 471 
punten en Nico de Ron met 499 
punten. Bij het klaverjassen was 
Hans van Schuilenburg de bes-
te met 5357 punten. Rita Moe-
ke werd tweede met 5220 pun-
ten en Tiny Buwalda derde met 
5128 punten. Belangstelling voor 
de 55+ kaartmiddag? Kom ge-
rust eens kijken en/of meekaar-
aten. Voor inlichtingen: Hans van 
Schuilenburg, penningmeester: 
06-12699009.

bruari vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. Het 
kaarten op 5 februari is gewonnen 
door Essy van Es met 5698 punten, 
gevolgd door Wim Reuling met 
5473, Ruud Bartels met 5317 en 
Riet Hoekman met 5110 punten.





Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was de derde en laatste regio-
cross van het winterseizoen in 
Monnickendam. Als bescheiden 
vereniging heeft AVA zich weer 
�ink op de kaart gezet met veel 
podiumplaatsen en dus ook veel 
plekken voor de �nale op 7 maart 
in Castricum. Gelukkig was het 
nog redelijk goed weer op zater-
dag toen een delegatie van AVA 
Aalsmeer naar Monnickendam 
vertrok. 

Bij de A-junioren begon het met-
een met een overwinning van 
Wessel Heil en Milan Biesheuvel 
werd derde. Renee Zwijnenburg 
werd vierde bij de meisjes A-ju-
nioren. Bij de meisjes B-junioren 
was er weer een podiumplek. Ta-
ra werd knap tweede. Lotte Zet-
hof kwam op de vijfde plaats bin-
nen en Sietske de Bruin werd ze-
vende. Mede hierdoor zijn zij eer-
ste geworden in het ploegenklas-
sement. Ook de jongens C-juni-
oren werden eerste in het ploe-
genklassement. Zij waren wel 
heel sterk bezig met een tweede 
plaats voor Colin Alewijnse, een 
derde plaats voor Finn Radema-
ker en een zesde plaats voor Da-
niel Winkels. Bij de C-meisjes trok 
Gwen Alewijnse wederom het 
veld aan met een hoog tempo, 
maar werd uiteindelijk net twee-
de. Mette Smithuis kwam knap 
als achtste over de �nish. Toen 
zorgde Rink Rewijk voor een ver-
rassing bij de junioren D2. De 
vorige keer werd hij nog derde, 
maar dit keer nam hij alleen ge-
noegen met een eerste plaats 

door een krachtige en lange eind-
sprint. Rosco Jak was ook weer 
van de partij en werd 25e. Sam 
Bergsma werd bij de meisjes ju-
nioren D1 dit keer 15e, wat weer 
verder vooraan was dan de vorige 
keer. Het ging dit keer ook beter 
met Eloy Hageman, die nu geen 
steek had en netjes 24e werd bij 
de jongens pupillen C.
Linne Vis baalde nog dat zij bij de 
vorige cross vierde werd en nam 
revanche met een eerste plaats 
bij de meisjes pupillen C. Kaat 
de Vries en Lotte Vis werden res-
pectievelijk 20e en 21e. Met Pas-
calle Reurings ging het ook be-
ter dan bij de vorige cross en zij 
werd 26e bij de meisjes pupillen 
B. Pien de Vries en Linn Smithuis 
mochten weer als laatste van de 
middag starten bij de meisjes A2-
pupillen. Dit keer werden zij 25e 
en 27e. 
De �nalisten kunnen zich opma-
ken voor een mooie �nale in de 
bossen bij Bakkum bij Castricum.

Rosco Jak was ook weer van de 
partij bij de regiocross.
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Jeugdschaatsen
Nationale marathontitel 
voor Jonas de Jong
Aalsmeer - Jonas de Jong uit 
Aalsmeer is op de eerste plek ge-
eindigd bij het NK jeugdmarathon. 
Dit kampioenschap werd op zater-
dag 8 februari in Hoorn verreden. 
De pupillen reden eerst series. De 
snelsten uit deze series mochten 
daarna in de �nale strijden om de 
titel. De 13-jarige schaatser van de 
Schaatstrainingsgroep Ter Aar was 
in de eindsprint de rest te snel af. 
Een mooie prestatie die beloond 
werd met een gouden medaille! 
Naast marathonschaatsen doet 
Jonas ook aan langebaanschaat-
sen en shorttrack.

Zaterdag op kunstijsbaan Haarlem
Schaatswedstrijden om 
‘Kees Jongert’ bokaal
Kudelstaart - Zaterdag 15 febru-
ari organiseert ijsclub Kees Jon-
gert voor de 36e keer de jaarlijkse 
schaatswedstrijden om de ‘Kees 
Jongert’ bokaal op de kunstijs-
baan Haarlem. De deelnemen-
de verenigingen zijn die vereni-
gingen die wekelijks trainen op 
de kunstijsbaan aangevuld met 
een aantal gastverenigingen. Er 
wordt door de dames en heren, 
van pupil tot veteraan, gestre-
den op maar liefst  27 onderdelen 
over afstanden van 500 tot 5000 
meter. Ook dit jaar staat er weer 
een ploegenachtervolging op 
het programma. Iedere vereni-
ging stuurt zijn beste rijder/ster 
per onderdeel de baan op. In fei-
te mag de winnaar zich clubkam-
pioen van de kunstijsbaan Haar-
lem noemen. 
IJsclub Ter Aar werd vorig jaar 
winnaar van de felbegeerde 
‘Kees Jongert’ bokaal, een verzil-
verde noor. IJsclub VZOD uit Ku-
delstaart  werd winnaar van de 
runner-up trofee, een verzilver-
de doorloper. Deze laatste prijs 
gaat naar de club die de meeste 
progressie heeft gemaakt ten op-

zichte van het voorgaande jaar. 
IJsclub Nut en Vermaak uit Lei-
muiden werd de winnaar van de 
pursuit (ploegenachtervolging).
De deelnemende verenigingen 
zijn: IJsclub Centrum uit Oost-
zaan, IJsclub Zwanenburg, IJs-
club Hard Gaat IE uit Landsmeer, 
Noordwijkse IJsclub, IJsclub Haar-
lem, Schaatstrainingsgroep Ter 
Aar, IJsclub Nova Zembla uit 
Spaarndam, Schaatstrainings-
groep Zaanstreek uit Koog aan de 
Zaan, IJsclub Nut en Vermaak uit 
Leimuiden, Alkmaarsche IJsclub, 
IJsclub V.Z.O.D. uit Kudelstaart, 
IJsclub de Blauwe Beugel uit Rij-
senhout en IJsclub Kees Jongert 
uit Heemskerk. 
De wedstrijden beginnen om 
17.00 uur en de toegang tot deze 
wedstrijden die voor de 36e keer 
worden verreden is gratis. Alle 
clubs rekenen op de steun van 
hun trouwe leden en supporters, 
zodat de rijders/-sters optimaal 
gemotiveerd aan de start ver-
schijnen om hun beste seizoen-
prestaties te laten klokken en zo 
de benodigde punten voor hun 
club kunnen binnen halen. 

Handbal jeugd
RKDES E2 blijft winnen!
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag speelde de E2 van RKDES een 
uitwedstrijd tegen het altijd lasti-
ge HSV’69 uit Zevenhoven. Om-
dat vrijwel alle wedstrijden dit 
binnenseizoen al zijn gewonnen, 
en soms ook met ruime cijfers, 
waren de verwachtingen ook af-
gelopen zaterdag weer hoogge-
spannen. Leider Giel, en ook trai-
ner Kitty, zorgen er echter wel we-
kelijks voor dat de kleine vedettes 
niet naast hun schoenen gaan lo-
pen en telkens weer op scherp 
staan als de wedstrijd begint. Ook 
afgelopen zaterdag wierp dat zijn 
vruchten af, want ook HSV werd 
aan de zegekar gebonden: 5-13 
voor RKDES!
In de tweede minuut viel al gelijk 
het eerste doelpunt voor RKDES: 
0-1 door Linde! De verwachting 
van de meegereisde supporters 
was dat de score daarna snel zou 
worden uitgebouwd, maar het te-
genovergestelde bleek waar; het 
doelpunt viel juist aan de andere 
kant; plotseling stond het 1-1. Ge-
lukkig schudde dit RKDES wakker 
en maakte Tara nog geen halve 
minuut later de 1-2. Ook Anouk 
scoorde (1-3) en wederom was 
Linde trefzeker (1-4). In de tus-
sentijd knalde Lucy nog keihard 
op de lat, Linde op de paal en An-
ne net naast, maar ruim vijf mi-
nuten voor de rust wist Tara weer 
het net te vinden en leek er toch 
een mooie marge te ontstaan; 
1-5. Of RKDES nou gas terugnam, 
of HSV opeens sterker werd, was 
niet helemaal duidelijk, maar op-
eens werd het doel van Chry-
stal �ink onder vuur genomen. 
Ze redde een paar keer erg knap, 
maar moest toch nog twee bal-
len uit het net vissen, waardoor 

het bij de rust opeens weer span-
nend werd met een tussenstand 
van 3-5. In de rust bespraken lei-
der Giel en trainer Kitty met de 
meiden hoe ze de tweede helft 
het beste konden beginnen, 
want het leek erop dat Zevenho-
ven aan het terugkomen was in 
de wedstrijd. Direct vanaf de start 
van de tweede helft overdonder-
de het team de tegenstander en 
bouwde het de score snel uit. Ta-
ra scoorde twee keer snel achter 
elkaar en ook Linde wist het net 
weer te vinden. Kris gooide kei-
hard, maar net naast. In de tus-
sentijd probeerden de Zeven-
hovenaren het nog wel, maar 
strandde ze keer op keer op de in 
de tweede helft uitstekend kee-
pende Anouk. Met mooie red-
dingen op harde schoten, hield 
zij de tegenstanders van het sco-
ren af. In de tussentijd verliep het 
aanvalsspel van RKDES nog altijd 
soepel, wat resulteerde in de ene 
na de andere mooie aanval, vaak 
opgezet via Dante, Chrystal, Ro-
salyn of Lucy. Schoten op de paal 
(Linde) en net over (Lucy) tro�en 
helaas nog geen doel, maar Tara 
scoorde de 3-9 en toen was het 
verzet van de tegenstander ge-
broken. Met nog zo’n 10 minuten 
te spelen, werd de wedstrijd rus-
tig uitgespeeld. Met nog mooie 
doelpunten van beide kanten, 
liep de uiteindelijke score op tot 
5-13 en kon door Kitty en Giel 
met een heerlijk gevoel het team 
worden gefeliciteerd. Over drie 
weken wacht de thuiswedstrijd 
tegen DSG en of die wedstrijd 
nu gewonnen wordt, of niet, het 
team straalt aan alles uit dat er 
plezier wordt gemaakt, elke za-
terdag. En dat is het belangrijkste!

Achterste rij van links naar rechts: Linde, Indy, Giel, Tara, Kris, Lucy, Kitty en 
Rosalyn. Voorste rij van links naar rechts: Anouk, Chrystal, Anne en Dante.

Atletiek
Veel AVA-jeugdatleten 
naar finale regiocross

Wedstrijdturnen Rayon Amsterdam
Goud, zilver en brons 
voor turnsters Omnia
Aalsmeer - Zaterdag 8 februari 
werd de tweede serie voorwed-
strijden van rayon Amsterdam 
gehouden in de Turnhal in Am-
sterdam-Sloten. SV Omnia 2000 
nam met 20 turnsters deel aan 
deze rayonkampioenschappen 
onder leiding van trainsters An-
neke Nap, Mariët Tas en assistent-
trainster GuoXin Verhoef. In de 
categorie Pupil 1 D2 deden er 24 
turnsters mee, waarvan 8 meisjes 
van SV Omnia. Fenna Wijnberg 
werd 23e; Evi Vlek en Nori Kuipers 
eindigden exact gelijk op de 18e 
plaats. Arwen Rosenkrantz werd 
5e op de vloer en in het eind-
klassement kwam ze op de 12e 
plaats. Jayda Flinkevleugel ein-
digde op de 11e plaats. Lotte Ber-
bee behaalde de 2e plaats bij de 
Sprong en in totaal werd ze 10e. 
Mila van den Heuvel en Noortje 
Verbeek eindigden samen op de 
5e plaats en mochten dus beiden 
een medaille in ontvangst ne-
men. Mila was ten opzichte van 
de eerste voorwedstrijd in no-
vember twee plaatsen naar voren 
geschoven. Van de 7e naar de 5e 
plek. Bij Noortje was het verschil 
ten opzichte van de eerste wed-
strijd bijzonder groot. Noortje 
eindigde in november op de 22e 
plaats en nu op de 5e. Een veel 
betere concentratie bracht Noor-
tje naar deze 5e plek. In de cate-
gorie pupil 2 D1 turnden vier Om-
nia-turnsters. Amy Egberink be-
haalde de 20e plaats; Lieke Brou-
wer, die haar vloeroefening ver-
beterd had met een hoepeltje 
achterover, eindigde op de 18e 
plaats. Lotte Verzeilberg werd 14e 
en Fenne Vogel, die voor het eerst 
een streksalto voorover liet zien 
bij de sprong, eindigde op de 13e 
plaats. Noël Tan kon helaas niet 
meedoen, maar heeft zich door 
haar goede prestatie bij de eerste 
wedstrijd al geplaatst voor de hal-
ve �nale van de Regio Noord-Hol-
land. In de categorie junioren 5e 
divisie turnden Ayanna Hardjo-
prajitno en Britt Beelen. Britt werd 

2e op de balk, 3e op de brug en in 
het eindklassement eindigde ze 
op de 4e plaats en werd hiervoor 
beloond met een medaille. Ayan-
na werd 1e op sprong, 1e op brug 
en ook in totaal eindigde ze op de 
1e plaats. Ze ontving hiervoor de 
gouden medaille. In de catego-
rie junioren 4e divisie turnde Jet 
van Kooten. Jet werd 3e op de 
sprong en eindigde in totaal op 
de 6e plaats. In de categorie se-
nioren 5e divisie turnde Tanya Ka-
roui. Haar brugoefening verliep 
geheel naar wens en ze scoorde 
hiermee de 3e plaats. In het eind-
klassement eindigde Tanya op de 
5e plaats en ze kreeg hiervoor 
een medaille. In de categorie se-
nioren 4e divisie turnden vier 
Omnia-turnsters. Danielle Lohuis 
eindigde op de 7e plaats; Fleur 
Snoek behaalde de 3e plaats op 
de balk en in totaal werd ze 4e. 
Dit werd beloond met een me-
daille. Elaine van Bakel behaalde 
bij drie toestellen de 1e plaats. Bij 
sprong maakte ze voor het eerst 
een overslag met in de eerste fase 
een halve draai in en in de twee-
de fase een hele draai uit. Ook bij 
brug en vloer werd ze 1e. Helaas 
viel Elaine twee keer van de balk, 
waardoor ze op de 3e plaats ein-
digde en een bronzen medaille in 
ontvangst mocht nemen. Jasmin 
Aileen maakte dezelfde sprong 
als Elaine en behaalde op dit toe-
stel de 3e plaats. Op de balk liet 
Jasmin een uitstekende oefening 
zien met een mooie handstand 
doorrollen erin. Op de balk werd 
ze 1e en in het eindklassement 
eindigde Jasmin op de 2e plaats, 
waarmee ze de zilveren medail-
le won. De turnsters krijgen deze 
week te horen of ze zich geplaatst 
hebben voor de vervolgwedstrij-
den. Met het behalen van acht 
medailles, waaronder één keer 
goud, één keer zilver en één keer 
brons, kunnen de trainsters en 
turnsters van SV Omnia 2000 te-
vreden terugkijken op de rayon-
wedstrijden van 8 februari.

Van links naar rechts: Elaine, Fleur en Jasmin.  Onder van links naar rechts:  
Britt, Ayanna, Mila en Noortje.

Schaatsen
Famke en Sijmen nieuwe 
clubkampioenen VZOD
Kudelstaart - Bij de clubkampi-
oenschappen van de Kudelstaart-
se schaatsvereniging VZOD is 
Famke Gerritsen er voor het 
tweede achtereenvolgende sei-
zoen in geslaagd om bij de da-
mes het clubkampioenschap te 
behalen. Bij de heren ging de ti-
tel naar Sijmen Egberts. Het was 
voor de tweede keer, nadat hij 

ook in 2018 kampioen was ge-
worden. Hij nam de titel over van 
zijn broer Mees, die het afgelo-
pen jaar winnaar was.

Stilte voor de storm
Terwijl in het land voor zondag 
code oranje werd gegeven van-
wege de naderende storm Cia-
ra zijn de zaterdagavond ervóór 
de omstandigheden op de ijs-
baan ideaal voor de clubkampi-
oenschappen. In het oog van de 
storm is het vrijwel windstil, pri-
ma weer voor goede prestaties. 
Voorafgaande aan de wedstrij-
den speelde Dweilorkest ‘Om-
dat-het-kan’ uit Nieuw Vennep 
oer-Hollandse meezingers en zit 
de stemming er vanaf het begin 
in. Zeker als de plaatselijke super-
markt de deelnemers en suppor-
ters trakteert op oliebollen.
Als eerste gaan de jongste jeugd-

leden van start. Zij rijden twee 
keer een 100 meter. Een prachtig 
gezicht om te zien hoe deze kin-
deren, luid aangemoedigd door 
familieleden, met verbeten ge-
zichten naar de �nish snellen. Zij 
zullen in de toekomst nog veel 
persoonlijke records rijden. Bij de 
meisjes pupillen E&F gaat de titel 
naar Hille de Graaf, terwijl bij de 
jongens Mark van Huuksloot de 
eerste plaats behaalt. Bij de pu-
pillen C&D zijn Jet Snoek en Syb 
Maarse de snelsten. Jente Koops 
en Jesse den Otter mochten bij 
de pupillen A&B op de hoogste 
plaats op het podium staan. De C-
junioren Fenna de Graaf en Lucas 
van der Hoorn maken deel uit van 
de intensieve trainingsgroep en 
zijn twee tot drie keer in de week 
op de ijsbaan te vinden. Deze in-
spanningen leveren prima tijden 

op, waarbij zij ver vóór hun leef-
tijdgenoten eindigen. 
Veruit de snelste tijden worden 
gereden door junior B Sijmen Eg-
berts. Deze talentvolle schaatser 
rijdt de 500 meter in 39.00 en raf-
felt de 1500 meter af in 2.00.36. 
Junior A Famke Gerritsen rijdt op 
beide afstanden de snelste tijden 
en wordt logisch clubkampioen.
Naast deze toppers rijden vele le-
den hun eigen wedstrijd, vaak re-
sulterend in een persoonlijk re-
cord. 
Het grote aantal deelnemers 
zorgt er voor dat de wedstrijd-
avond volledig is gevuld en er 
geen tijd meer is voor een afslui-
tende marathon. De schaatsver-
eniging kan terugkijken op een 
zeer succesvolle avond. Kijk voor 
meer info en de volledige uitsla-
gen op www.stgvzod.nl. 

Eén van de jongste deelnemers. Foto: www.kicksfotos.nl



Aalsmeer - Op zaterdag 8 febru-
ari is de tweede selectiewedstrijd 
in Heemskerk voor regio West 
gesjoeld. Zeventig sjoelers stre-
den om een goede uitgangspo-
sitie in de drie kwali�catierondes 
voor het NK in Barneveld in april. 
Vier van de zes sjoelrondes tellen 

mee voor de einduitslag. De huidi-
ge afdelingskampioen, Jan Drent,  
won ook de tweede selectiewed-
strijd met een gemiddelde van 
141,45. Bij de dames vocht Jac-
queline Heijnis met zus Leonne 
om de winst. Jacqueline won dit 
gevecht. De Aalsmeerse inbreng 
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Nils Eekhoff start in de Algarve
Wielertalenten wacht 
uitdagend seizoen
Rijsenhout - Ze hebben er zin 
in, de Rijsenhoutse wielertalen-
ten Owen Geleijn en Nils Eekho�. 
Na ruim drie maanden voorberei-
ding, onder meer in het Spaanse 
Alicante en Calpe, beginnen ze 
deze maand aan een nieuw, uit-
dagend seizoen. Nils Eekho� de-
buteert woensdag 19 februari bij 
de profs van Team Sunweb in de 
vijfdaagse Ronde van de Algar-
ve en Owen Geleijn beleeft zijn 
vuurdoop in het semi-professio-
nele peloton zaterdag 29 februari 
in de Ster van Zwolle of een week 
later in de Trofee Umag in Kroa-
tië. Het wordt voor beiden dit jaar 
een ontdekkingstocht. Kan Nils 
Eekho� al de basis leggen voor 
een langdurende carrière bij de 
beroepsrenners? En hoever rei-
ken de mogelijkheden van Owen 
Geleijn?

Parijs-Roubaix
Owen Geleijn maakt de overstap 
van de junioren naar de categorie 
beloften en krijgt bij het dertien 
renners tellende opleidingsteam 
van Jumbo-Visma een uitgelezen 
kans om zijn talent verder te ont-
wikkelen. Met het gymnasiumdi-
ploma op zak combineert hij zijn 
sportpassie met een cursus be-
wegingswetenschappen aan de 
VU in Amsterdam als voorberei-
ding op een bachelor-opleiding. 
Op de �ets wordt het voor de in 
januari 19 jaar geworden Owen 
een reis met nog onbekende be-
stemming. Bij de nieuwelingen 
en junioren liet hij zich kennen 
als een specialist in polderklassie-
kers en heuvelritten. Ook is hij vrij 
rap in de sprint. Dit jaar zal deel-
name aan Parijs-Roubaix voor be-
loften torenhoog op zijn verlang-
lijstje staan. Het voorlopige pro-
gramma van Jong Jumbo-Vis-
ma telt meer mooie races: Olym-
pia’s Tour, Ronde van Bretagne, 
Volta Limburg Classic, de belof-
teneditie van de Ronde van Ita-
lië en volgende maand drie wed-
strijden in Kroatië en de profron-
de van Drenthe. De selecties voor 
deze en andere races worden la-
ter bekend gemaakt. Owen Ge-
leijn krijgt voorlopig twee jaar de 
tijd om bij opleidingsteam Team 
Jumbo Visma zijn grenzen te ver-
leggen. Of hij daarna een carriè-

re als beroepsrenner kan uitbou-
wen is niet vanzelfsprekend. De 
plaatsjes zijn duur: jaarlijks wor-
den slechts zo’n vier of vijf Neder-
landse talenten opgepikt door 
één van de achttien World Tour-
teams.

Dienstbaar
Nils Eekho�, net 22 jaar gewor-
den, behoort na drie leerjaren 
bij de opleidingsploeg van Team 
Sunweb intussen wél tot het se-
lecte gezelschap dat de stap naar 
het hoogste niveau van de wie-
lersport heeft kunnen zetten. 
Toch moet hij de komende twee 
jaar nog progressie tonen om uit 
te groeien tot een vaste waarde 
in het profpeloton. Dit seizoen 
zal hij in de meeste races dienst-
baar zijn aan de sprinters Bol, en 
Dainese. Zo nu en dan mag hij 
ook voor eigen kans rijden. Zijn 
programma telt vooral eendags-
wedstrijden en kortdurende ron-
des. Deelname aan veel races op 
World Tour-niveau is niet meteen 
te verwachten. Toch zal hij stie-
kem duimen voor een plek in de 
selectie voor Parijs-Roubaix, zijn 
lievelingsklassieker. In de volgen-
de week te verrijden Ronde van 
de Algarve zal Eekho� in dienst 
rijden van de sprinters Cees Bol 
en Niklas Arndt. Zijn overige 
teamgenoten in Portugal zijn Süt-
terlin, het Belgische toptalent Van 
Wilder, Denz en Pedersen. De te-
genstand komt onder meer van 
Van Avermaet, Nibali, Mollema, 
Thomas, Evenepoel en Mathieu 
van der Poel.

Owen Geleijn tijdens een team-
training in de omgeving van het 
Spaanse Alicante. Foto: Team 
Jumbo Visma

Tafeltenniscompetitie
Winst Bloemenlust 1 en 2
Aalsmeer - Thuis tegen Tem-
po Team 13 boekte Bloemenlust 
1 een mooie 7-3 overwinning, 
waarbij David Klaassen weer voor 
3 punten zorgde. Na drie wed-
strijden (9 enkelspel-partijen) 
staat David nog altijd op 100%. 
Johan Berk wist twee tegenstan-
ders te verslaan en Bart Spaarga-
ren zegevierde een maal. In zijn 
laatste wedstrijd moest Bart zich 
pas na verlenging gewonnen ge-
ven (9-11, 15-17, 11-8, 12-10, 11-
13). Samen met David zorgde hij 
wel voor het zevende punt door 
het dubbelspel te winnen en hier-
mee staat Bloemenlust 1 op een 
voorlopige tweede plaats. Bloe-

menlust 2 speelde uit tegen AM-
VJ 3 en noteerde de eerste zege. 
Ed Couwenberg en Philippe Mo-
nier wonnen al hun enkelspelen 
en Horst Krassen voegde daar 2 
punten aan toe. Ed en Horst ver-
loren helaas het dubbelspel in 
drie games. Einduitslag: 2-8. In de 
duo-competitie kon alleen Dirk 
Biesheuvel een enkelspel winnen 
bij TSTZ Haarlem 2. Jan Spaarga-
ren kon helaas niet tot winst ko-
men, hoewel hij tegen een te-
genstander nog wel een beslis-
sende vijfde game afdwong.  Ook 
het dubbelspel ging in vijf games 
verloren, zodat een 4-1 nederlaag 
geïncasseerd moest worden.

Spanning in hoofdklasse 
bij Sjoelclub Rijsenhout
Rijsenhout -  De tiende sjoe-
lavond van sjoelclub Rijsenhout 
werd gespeeld op donderdag 6 
februari. Deze avond was, met na-
me voor de mensen in de Hoofd-
klasse, bijzonder spannend te 
noemen. Nog niet vaak heeft de 
top drie hier zo dicht bij elkaar 
gelegen. Allereerst is het Thomas 
van Brakel weer gelukt om de eer-
ste positie in te nemen. Dit keer 
met een score van 1960 punten. 
Paul van den Berg gooide in to-
taal 1956 punten. Met deze score 
kon hij het net winnen van Marry 
Verhoeven die met 1954 punten 
op de derde plaats is geëindigd. 
Martje Baardse sluit deze avond 
in de A-klasse af met een fantasti-
sche score van 1810 punten. Kort 
hierachter staat Gert Lanser op de 
tweede plek met 1736 punten. Til 
Vermeer gooide 1683 punten in 
totaal en is hiermee derde gewor-

den. In de B-klasse is Ruud Maas 
op de derde plaats geëindigd 
met 1545 punten. Jan Joore is we-
derom eerste geworden. Ditmaal 
met 1688 punten in totaal. Als 
tweede is geëindigd Bertus Baas 
met een score van 1590 punten. 
Ook in de klasse C is een bijzon-
dere top drie ontstaan. Femmy 
Korte is met 1396 punten der-
de geworden. Met meer dan 100 
punten verschil behaalt Simone 
Groen de tweede plaats. De eer-
ste plek is voor Mahjan Yari met 
een score van 1513 punten. 
Op donderdag 20 februari is de 
volgende sjoelavond in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat. Ook dan wordt er gespeeld 
van 19.30 uur tot ongeveer 22.30 
uur. Meer informatie? Bel dan 
naar 06-25214082 of kijk op de 
Facebookpagina: www.facebook.
com/sjoelclubrijsenhout

Sjoelen in regio West
Patrick Haring eerste in 
2e selectiewedstrijd

Hans van leeuwen. Derde in C-KlasseKees Kuypers. Eerste in D-Klasse.

Hardloopclinic bij AVA
Aalsmeer - Binnenkort or-
ganiseert Atletiekvereniging 
Aalsmeer een zesweekse hard-
loopclinic. Vanaf zaterdag 29 fe-
bruari begint er een serie trainin-
gen voor zowel de startende als 
meer gevorderde hardloper. We-
kelijks train je 1,5 uur onder lei-
ding van ervaren trainers. Daar-
naast word je tijdens deze cli-
nic onder andere voorzien van 
een trainingsschema en je leert 
van alles over diverse onderwer-
pen die met hardlopen te maken 
hebben, zoals hardloopstijl, kle-
ding en schoenen, voeding en af-
vallen, trainen met een schema, 
blessures en blessurepreventie. 
Gezamenlijk trainen wordt altijd 
als gezellig, inspirerend en mo-
tiverend ervaren. En bovendien: 
met de juiste begeleiding en ‘een 
stok achter de deur’ ga je zeker je 
doel halen!
Voor de beginnende hardlopers 
hebben de trainingen het karak-
ter van Start to Run waarbij er 
van nul af aan wordt toegewerkt 
naar 20 minuten hardlopen. De 
nadruk ligt hierbij op een verant-
woorde opbouw en gezellig, sa-

men trainen. Iedereen kan aan 
deze starterscursus meedoen, 
ongeacht leeftijd of conditie. De 
meer geoefende hardlopers wor-
den tijdens deze cursus voorbe-
reid op 10 kilometer hardlopen. 
Hierbij wordt er onder andere 
aandacht besteed aan het verbe-
teren van de looptechniek, snel-
heid en speci�eke wedstrijdvoor-
bereiding. Deelnemers aan de-
ze cursus kunnen minimaal een 
half uur aan een stuk hardlopen. 
De trainingen vinden plaats op 
en rondom de nieuwe atletiek-
baan van Aalsmeer, gelegen aan 
de Sportlaan. De eerste training 
is op zaterdagochtend 29 febru-
ari van 9.00 tot ongeveer 10.30 
uur. Daarna is er gelegenheid om 
in de kantine nog even na te pra-
ten en een kopje ko�e of thee 
te drinken. Enthousiast? Kijk op 
www.avaalsmeer.nl voor alle in-
formatie en het inschrij�ormulier.
Aanmelden kan tot woensdag 
26 februari via e-mail trainen@
avaalsmeer.nl of telefonisch 
bij Annemieke Hollander: 06-
18069374 of Marjan van Ginkel: 
06-12204492.

Pech voor Jan Damen en Gerie v/d Dool

Veel hartenjagers tijdens 
kaartavond FC Aalsmeer
Aalsmeer - Een prima op-
komst bij het hartenjagen bij FC 
Aalsmeer, liefst 16 liefhebbers 
(sters) waren op deze avond aan-
wezig om in dit geval de kaar-
ten met elkaar te kruisen en dat 
is toch wel de grootste opkomst 
van alle tijden. Han Hogervorst 
als routinier bleef daar zeer stoï-
cijns onder en pakte op een vol-
komen legale wijze met 3 punten 
voorsprong op Marcel Schijf de 
eerste plaats (167 punten) en zal 
zeker strijden voor de ere plaat-
sen die in april te verdienen zijn. 
Marcel Schijf werd uiteindelijk 
tweede met 167 punten en Ma-
riska Daatselaar derde met 173 
punten. Ook Sjaak was weer aan-
wezig en moest toch weer even 
wennen aan het hoge tempo wat 
er gespeeld wordt, maar de vol-
gende keer gaat hij er weer voor. 
De poedelprijs kreeg hij niet uit-
gereikt, deze was voor Jeroen 
Buskermolen met 271 punten. 
De klaverjassers bleven ach-

ter met de opkomst, de familie 
Springintveld maakte daar prima 
gebruik van om alle ronde prij-
zen binnen te halen en de eer-
ste plaats te halen. Berry en Peter 
geven de moed nog niet op en 
met gedurfd aanval spel doen ze 
weer mee, al zaten de kaarten de-
ze avond ook wel ietsie mee. Ze 
behaalden een mooie score: Eer-
ste plaats met 5691 punten. Op 
twee zijn Arie Brouwer en Frank 
Wind geëindigd met 5308 pun-
ten en plaats drie was voor Ka-
rel Bus en Rob Springintveld met 
5228 punten. Pechvogels op deze 
avond waren Jan Damen en Ge-
rie v/d Dool, want drie maal spe-
len tegen Geert en Jack dat over-
leeft niemand en kan je alleen 
maar rekenen op de poedelprijs 
en dat gebeurde ook met totaal 
3873 punten. De volgende kaart-
avond is op vrijdag 21 februari 
in het clubhuis van FC Aalsmeer 
aan de Beethovenlaan. Aanvang 
20.15 uur, aanwezig 20.00 uur. 

Handbal: RKDES dames 
winnen van koploper
Kudelstaart - De dames van 
handbal-vereniging RKDES heb-
ben zichzelf een goede dienst 
bewezen. Afgelopen zondag 
werd in een heerlijke wedstrijd 
koploper AHC ’31 met een 26-19 
nederlaag huiswaarts gestuurd. 
De heren van RKDES gingen za-
terdagavond thuis met 19-22 
onderuit tegen mede-subtop-
per Voice. In een volle Proosdij-
hal streden de dames van RKDES 
voor hun laatste kans in de strijd 
om het kampioenschap van de 
2e klasse. Koploper AHC ’31 uit 
Amsterdam stond voorafgaand 
aan het duel vier punten voor op 
de Kudelstaartse dames en zou 
bij winst alleen Volendam 2 nog 
hoeven vrezen.  Direct vanaf het 
eerste �uitsignaal liet RKDES zien 
waarom het thuis nog altijd on-
geslagen is. Vol passie werd de 
aanval gezocht en ook verdedi-
gend legde de ploeg veel ener-
gie in de wedstrijd. Lang niet al-
les ging goed, maar het was dui-
delijk dat RKDES na de nederla-
gen tegen Volendam en NEA uit 
was op revanche. En die kreeg 
het. Met name Britt de Lange en 
Sanne Maarse waren in de begin-
fase belangrijk voor de ploeg en 
scoorden de nodige doelpunten. 
In het tweede deel van de eer-
ste helft kwam de Amsterdamse 
tegenstander sterk terug, waar-
door er met een 11-11 stand ge-
rust werd. Na de pauze maak-
te RKDES de dienst uit. Keepster 
Monique van Bers stopte twee 
strafworpen en daarnaast ook 
de nodige vrije doelkansen, ter-
wijl aanvallend de cirkelloop-
sters Minou Buskermolen en Am-
ber Haarsma goed op dreef wa-
ren, waardoor RKDES snel uit liep 
naar een geruststellende 21-15 
voorsprong. De wedstrijd was 
daarmee wel gespeeld en toen 
bij 26-19 het eindsignaal klonk, 
was duidelijk dat RKDES op de 
ranglijst nog maar twee pun-
ten achter koplopers Volendam 
en AHC staat. Met een relatief 
makkelijk programma in de laat-
ste wedstrijden van het seizoen, 
lijkt het kampioenschap nog tot 
de mogelijkheden te behoren. 

De komende twee weken ligt de 
competitie stil. Op zaterdag 29 
februari staat de eerstvolgende 
wedstrijd gepland, uit tegen het 
Amsterdamse US 3.

Heren RKDES onderuit
De heren van RKDES speelden te-
gen het Nijkerkse Voice en slikten 
opnieuw een nederlaag. Werd in 
de heenwedstrijd met maar liefs 
23-8 verloren van de nummer 2 
in de competitie, ditmaal bleef 
de schade beperkt. Het zat de Ku-
delstaartse heren zaterdag ook 
niet bepaald mee; liefst 11 maal 
werd het houtwerk geraakt. Voor 
rust bleken de lange mannen van 
Voice (drie langer dan 2 meter) 
veel e�ectiever met hun schoten. 
Bij de pauze was het 8-11. In de 
tweede helft probeerde RKDES 
uit alle macht het verschil kleiner 
te maken, maar het zat er sim-
pelweg niet in. Afstandsschoten 
werden geblokt en ook vanuit de 
hoeken viel het niet mee om te 
scoren. Even nog veerde RKDES 
op toen Pascal Maarsen vier keer 
snel achter elkaar scoorde, maar 
het mocht uiteindelijk niet baten. 
Met 19-22 ging RKDES onderuit 
tegen Voice. Op 1 maart vervolgt 
de ploeg de competitie met een 
uitwedstrijd tegen Fortissimo in 
Cothen. Inzet is dan het behoud 
van de derde plaats op de rang-
lijst.    

Ook verlies Greenpark Heren 1
Heren 1 van RKDES was overigens 
niet de enige ploeg die een hand-
bal-nederlaag moest incasseren. 
Ook het door blessures getergde 
Heren 1 van Greenpark Aalsmeer 
wist in België niet tot winst te ko-
men. Van Hubo Initia werd zater-
dagavond in Hasselt nipt met 26-
23 verloren. Aalsmeer behoudt in 
de BeNe League de achtste posi-
tie, maar Kras Volendam dat wist 
te winnen van Houten met 28-24 
nadert met rasse schreden. Za-
terdag 15 februari speelt Green-
park Aalsmeer opnieuw uit en is 
Sporting Pelt vanaf 20.30 uur de 
tegenstander. Dit team uit Neer-
pelt staat momenteel op de vijf-
de plaats.

Sanne Maarse van RKDES op weg naar een doelpunt.

in de Dames A, Petra Houweling 
en Marry Verhoeven, kwamen tot 
een vierde  en vijfe plaats. Tim van 
Tiem zette zijn goede vorm om in 
winst bij de Heren B. Zijn 139,30 
was goed voor de overwinning, 
want nummer twee, Albert Geleijn 
kwam niet verder dan 134,85. Wim 
Eijlers werd vierde met 121,35. 
Overwinningen waren er verder 
voor Kees Kuypers (D-Klasse) met 
130,55 gemiddeld, Marja Sprin-
gin’tVeld (126,80) in de E-Klasse, 
Theo van Leijden (F-Klasse) met 
124,60 en Mirjam van den Berg (G-
Klasse) met 112,25. Patrick Haring, 
die in de afdeling Oost zijn kwali-
�catiewedstrijden sjoelt, won daar 
met 141,75 gemiddeld in de He-
ren A. De volgende competitie-
wedstrijd is op donderdag 13 fe-
bruari om 20.00 uur in het Dorps-

huis in Kudelstaart. De laatste se-
lectiewedstrijd is op zaterdag 14 
maart in Heemskerk. Kijk voor alle 
uitslagen en meer informatie op: 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Patrick Haring. Eerste in Heren A af-
deling Oost.






