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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Aalsmeer - Op zaterdag 16
februari rond half één in de
middag zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een
reanimatie in de Hugo de
Vriesstraat. Twee ambulances, brandweer, politie en leden van de AED-groep zijn ter
plaatse gegaan. Er is eerste
hulp verleend, maar het heeft
niet mogen baten. De 76-jarige man is overleden.

Kudelstaart: Omg. Stichtse Pad, Geerland (200 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Wat wordt het thema van de Pramenrace?

Hartslag dankzij
snelle hulp!

Niet onbegrensd en verbonden aan omstandigheden

Vrijstelling voor nachtelijk
gebruik Aalsmeerbaan

Aalsmeer - Op donderdag 14
februari rond elf uur in de ochtend is in de Gerberastraat een
85-jarige vrouw onwel geworden. De vrouw zat bij iemand
in de auto en zakte weg. De bestuurder heeft direct actie ondernomen en is met omstanders de reanimatie gestart.
Aalsmeer - Op 5 februari heeft minister Van Nieuwenhuizen via
De gealarmeerde ambulanceeen publicatie in de Staatscourant kennis gegeven van haar bedienst, brandweer en politie
sluit gedurende de periode van 10 maart tot en met 29 april vrijhebben de reanimatie overgestelling te verlenen van het verbod op starts vanaf en landingen
nomen en dankzij hulp van alop de Aalsmeerbaan tussen 23.00 en 06.00 uur. Luchthaven Schiplen is de vrouw met hartslag
Uw
voor
onder meer:
hol heeft om deze vrijstelling verzocht vanwege het in de genaarspecialist
een ziekenhuis
vervoerd.
noemde periode geplande onderhoud aan de Zwanenburgbaan.
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Vertrouwd, vakkundig en snel

beschikbaar is of niet bruikbaar
is vanwege specifieke weersomstandigheden. “Van een onbeperkt gebruik van de Aalsmeerbaan in de nacht kan en mag geen
sprake zijn. De verwachting is dat
het gebruik van de Aalsmeerbaan
in de nacht als alternatief voor de
Zwanenburgbaan niet meer dan
één tot twee nachten het geval
zal zijn. Vanzelfsprekend zullen
wij de ontwikkelingen monitoren
en opheldering vragen over de

weersomstandigheden, mocht de
Aalsmeerbaan zijn ingezet”, aldus
de gemeente.

Positief effect
Het onderhoud aan de Zwanenburgbaan heeft ook nog
een beetje positief effect voor
Aalsmeer. Omdat deze overdag niet beschikbaar is, wordt
het vliegverkeer opgevangen
door de Buitenveldertbaan. De
Aalsmeerbaan wordt niet extra
ingezet. De Zwanenburgbaan
dicht betekent dat inwoners ook
een periode van relatieve rust tegemoet kunnen zien. Het verkeer
van deze baan is immers voor delen van Aalsmeer en Kudelstaart
inmiddels een belangrijke bron
van overlast.

SPIE: Feestavond en
schoonmaakactie
Aalsmeer - Vrijdag 8 maart is
de jaarlijkse feestavond van de
Aalsmeerse Pramenrace in the
Beach aan de Oosteinderweg.
Vanaf 20.00 uur draaien Kees
Markman en Marcel Wilkes plaatjes en is de zaal open. Halverwege de avond zullen de thema’s
bekend worden gemaakt, zowel
voor de juniorrace op 29 juni als
voor de grote race op zaterdag 14
september.
Zwerfvuil op Westeinder
Een week later, zaterdag 16
maart, organiseert de Stichting
Pramenrace in Ere in samenwerking met NL Doet al weer de
20ste Westeinder schoonmaak-

dag. De start is bij Jachthaven de
Nieuwe Meer. Na een lekker Westplasje van Vooges en uitleg kan
iedereen zijn/haar plekje op zoeken om zwerfvuil te gaan verzamelen. Nadat de boten vol zijn,
staat de Meerlanden klaar om
het vuil mee te nemen en binnen
staat de snert van Slager Kruijswijk klaar om de inwendige mens
te verwennen. Lijkt het jou leuk
om mee te helpen? Stuur dan een
e-mail naar info@pramenrace.nl
en zorg dat je zaterdag 16 maart
om 07.45 uur bij de Nieuwe Meer
bent. Knijpers en handschoenen zijn te leen bij SPIE, maar een
boot en laarzen moet je zelf regelen!
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Aalsmeer - Omdat de nood
hoog is, komt er op Green Park
Aalsmeer, in de hoek van de Legmeerdijk en de N201, een tijdelijke voorziening voor huisvesting
van arbeidsmigranten. Het gaat
hierbij om tijdelijke verplaatsbare
woonunits voor een periode van
vijf jaar.
Op Green Park Aalsmeer staan
twee arbeidsmigrantenvoorzieningen gepland, één aan de Japanlaan en één aan de Legmeerdijk. De bouw hiervan is nog niet
gestart, maar de vraag naar woningen voor arbeidsmigranten
blijft hoog.
Om de problemen rondom de
huisvesting verder te voorko-

men en de druk op woonwijken
of wonen in illegale situaties in
Aalsmeer voor te zijn, vindt de
gemeente het van groot belang
dat er voor dit probleem een tijdelijke oplossing komt.
De tijdelijke voorziening bestaat
uit woonunits die verplaatsbaar
zijn. Hiervoor komen er op het
terrein twee gebouwen van twee
lagen (zes tot zeven meter hoog).
Beide gebouwen bieden ruimte
voor tachtig slaapplaatsen.
Uiteraard voorziet het plan in voldoende parkeergelegenheid en
zijn de voorwaarden voor deze
tijdelijke voorziening dezelfde als
voor een permanent hotel.
De initiatiefnemer, Ruigrok Pro-

ductie BV, heeft in januari dit jaar
een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van
deze tijdelijke units. Het gaat om
een tijdelijke situatie voor vijf jaar.
Als de vergunning is verleend en
er geen andere belemmeringen
bestaan, start de realisatie. Deze
neemt slechts enkele weken in
beslag.
Voor vragen kan contact opgenomen worden met Green Park
Aalsmeer via 0297-368415 of de
gemeente Aalsmeer, afdeling stedelijke ontwikkeling, via 0297387575. Meer informatie is te vinden op de website: www.sadc.nl
(tijdelijke-voorzieningen-migrantenlogies-aan-legmeerdijk).

Meerderheid steunt motie AA en D66

Regenboogvlag gaat ook
in Aalsmeer in de top!
Aalsmeer - De gemeente
Aalsmeer gaat de regenboogvlag aanschaffen. Afgelopen donderdag 14 februari is hiertoe besloten. Tijdens de raadsvergadering werden twee amendementen en twee moties ingediend
en één van de twee moties ging
over de aankoop van dit symbool
dat staat voor een gelijkwaardige behandeling van mensen ongeacht hun seksuele voorkeur of geaardheid. De motie werd ingediend door Absoluut Aalsmeer en
D66 en is met een meerderheid
van 14 stemmen aangenomen.
De VVD, GroenLinks en de PvdA
konden zich vinden in de aankoop van de regenboogvlag. De
fractie CDA (7 stemmen) stemde tegen. De regenboogvlag zal
uitgehangen worden op het gemeentehuis op de dagen van
het jaar waar formeel stil gestaan
wordt bij dit onderwerp alsmede
op incidentele momenten waar
het voeren van deze vlag gepast
wordt geacht. De gemeente volgt
met de aankoop het voorbeeld
van diverse rijksinstellingen, provincies en andere gemeenten,

waar al regelmatig dit symbool in
de top gehesen wordt.
“Show your true colours”
De regenboogvlag wappert al
sinds begin januari bij de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. “Naar
aanleiding van de Nashville-verklaring, die zoveel mensen kwetst”,
zo laat de Doopsgezinde Gemeente weten. “Gelukkig zijn er ook heel
veel Gemeentes waar iedereen welkom is. Waar elk mens erbij hoort,
zichzelf mag zijn en graag gezien
wordt. Weet je welkom, ook bij ons.
Show your true colours!”
Foto: Doopsgezinde Gemeente
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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 Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.
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

Stichting Foundation Mission House

Cheque van OSA voor
project in Nigeria
Aalsmeer - In februari is een subsidiecheque uitgereikt door voorzitter Nijland van de stichting
Ontwikkelings-Samenwerking
Aalsmeer (OSA), aan bestuurslid Stef Holling van de Stichting
Foundation Mission House.
De stichting had ruim 5.000 euro
ingezameld door middel van onder andere giften en de verkoop
van mooie zelfgemaakte kerst-

Lunchen in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Samen eten is veel
leuker! “Het is zo saai om voor jezelf te koken” en “ongezellig om
alleen te eten”, zijn veelgenoemde argumenten waarom sommige mensen minder goed en vaak
eten. Participe Amstelland organiseerde daarom vorig jaar een
aantal gezamenlijke lunches in
Buurthuis ’t Middelpunt en gaat
dit in 2019 weer doen samen met
Albert Heijn en ’t Middelpunt. Vrijwilligers bereiden een heerlijke
en gezonde lunch, bestaande uit

een kop soep, salade, broodjes en
koffie of thee. Iedereen is van harte welkom! Zo kun je gezellig samen eten en ook nog eens in contact komen met nieuwe mensen.
De eerste lunch staat gepland op
dinsdag 26 februari vanaf 13.00
uur in Buurthuis ‘t Middelpunt in
de Wilhelminastraat 55. De eigen
bijdrage is 4,50 euro per persoon.
Aanmelden kan tot de maandag
ervoor via team.aalsmeer@participe.nu of bel naar 020-5430430
(tussen 8.30 uur en 12.30).

Groepscursus
psychische
problemen

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in
het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. J.
Trommel uit Alphen a/d Rijn
en 16.30u. met ds. J.A.C. Weij,
gez.dienst met CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering in Kloosterhof met
M. van Zoelen. Zondag in Karmelkerk om 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. klein koor.
Om 14u. Poolse dienst met
Andrezej.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
16u. Dienst. Voorganger: Mgr.
Dr. Dirk Jan Schoon, bisschop
van Haarlem. Organist: Bram
Biersteker. Lezingen: Lisette
Visser-Moleman.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ioan.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds J. van Popering,
Aalsmeer.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. P.
Verhoeff uit Alkmaar.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Viering m.m.v.
koor.

kaarten. De cheque bedroeg een
bedrag van 2.500 euro en is bestemd voor laptops en televisies
voor opleidingsdoelen en onder
andere een generator en anesthesie machine in het ziekenhuis
in Ado Ekiti in Nigeria. Informatie
over het ziekenhuis is te vinden
op: www.freewebs.com/gambiamission. Meer weten over OSA?
Kijk dan op www.osa-aalsmeer.nl

“Samen eten is veel leuker”

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

Kerkdiensten
Zondag 24 februari
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag 10u. Dienst met Boudewijn van Schoonhoven.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Babyoppas
en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 10u. Dienst met ds. P.J.
Weij en 16.30u. Dienst in Het
Lichtbaken met ds. J.A.C. Weij.
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar
en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Geboortedankzeggingsdienstmet Ellen van Houten. Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl. Collecte voor
Landelijk Jongerenwerk.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
ds. Teus Prins.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. E.J. Westerman. Organist: Joshua Prins. Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372.
Zondag om 10u. Dienst met
ds. J. Haeck uit Zeist. Organist:
Theo Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Herman Boon.

Spitfiredag in luchtoorlog
en verzetsmuseum Crash

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

Amstelland - Leven met iemand
met psychische problemen heeft
vaak ook voor u grote gevolgen.
Voor u als partner, ouder, zoon,
dochter, zus, broer, vriend(in)
zijn vragen als ‘hoe kan ik met de
problemen omgaan, hoe geef ik
steun en zorg ik ook goed voor
mezelf?’ belangrijk. Met deze vragen kunt u bij Prezens terecht tijdens het familiespreekuur en bij
de groepscursus voor familieleden en andere naastbetrokkenen.
De groepscursus wordt gegeven
in samenwerking met Mantelzorg en Meer, start op donderdag
Aalsmeer - Sinds woensdag- 21 maart en is van 14.30 tot 17.00
avond 13 februari wordt poes Sa- uur. Locatie: De Amstelmere, Laan
ra vermist in de omgeving van de van de helende meesters 433 in
Werven en de Dorpsstraat. Sa- Amstelveen. De cursus bestaat
ra is bijna 2 jaar oud, slank, cy- uit acht bijeenkomsten. Deelnapers grijszwart gestreept met me is kosteloos. De cursus is bewit, heeft een wit befje en 4 wit- doeld voor inwoners van Amstelte pootjes. Sara is gechipt en ge- land. Voor meer informatie over
castreerd. De poes wordt thuis het familiespreekuur, de groepsheel erg gemist. Er ligt een belo- cursus en voor aanmelding kan
ning klaar voor de vinder of dege- contact opgenomen worden met
ne die komt met dé gouden tip.
Prezens via 088-7885015 of via
Heeft u Sara gezien of heeft u preventie@prezens.nl.
meer informatie? Bel dan met 0622569633 of 06-29500118

Vermist in dorp:
Poes Sara

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 25 februari 20u. met
evang. Anthon v/d Laak in gebouw Mendel, Zwarteweg 98.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 5
maart met Peter Slagter, ‘tekenen in Johannes Evangelie’.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

Oud papier in
Rijsenhout
Rijsenhout - Op zaterdag 23 februari zullen de leden van de Ontmoetingskerk en Handboogvereniging Target weer oud papier
ophalen in Rijsenhout. Vanaf 9.30
uur kunnen de bewoners van Rijsenhout het oud papier gebundeld of in dozen/kratten aan de
weg zetten. Probeer rekening te
houden met het feit dat de grote vrachtauto’s niet zo wendbaar
zijn. De ophaalauto’s zullen ongeveer 9.30 uur vertrekken bij de
Ontmoetingskerk op de Werf 2 te
Rijsenhout. Het oud papier mag

Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 organiseert op zaterdag 23 februari de jaarlijkse Spitfiredag. In 2003 kwam een reconstructie van de Spitfire met code
3W-S naar het museum in Fort
Aalsmeer en is sindsdien een grote publiekstrekker binnen de uitgebreide collectie.
Bezoekers kunnen oog in oog
staan met deze legende in de
speciale Spitfirehal. Onderdelen
van een gecrashte Spitfire samen
met veel fotomateriaal en documenten zijn in het museum te
zien.
Kom alles te weten van de Australische piloot John Carmichael die
uit zijn Spitfire moest springen,
na zijn beschieting op een colonne voertuigen op de A4, omdat
zijn vliegtuig motorschade opliep. Hij kwam veilig aan de grond
en met hulp van het verzet kon
hij onderduiken in Leimuiden.
Te zien zijn uiteraard de vaste tentoonstellingen en tijdelijke expositie rond de luchtoorlog, het
verzet en het onderduiken in de
Haarlemmermeer.
Er is deze dag ook een boeken-

Cursus ‘Omgaan
met dementie’
Amstelland - Mantelzorg & Meer
start een cursus ‘Omgaan met Dementie’ voor partners van iemand
met dementie. Er wordt informatie over dementie gegeven en tips
en handvatten voor het omgaan
met uw veranderende partner.
Daarnaast is volop gelegenheid
voor het delen van ervaringen.
De cursus start op 10 april, is van
10.30 tot 12.30 uur en bestaat uit
zes wekelijkse bijeenkomsten. Locatie: Laan van de Helende Meesters 431, Amstelveen. Aanmelden
kan tot 3 april. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden via 020-3335353, e-mail info@mantelzorgenmeer.nl of kijk
op www.mantelzorgenmeer.nl.

Taizégebed in
Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Taizé in Frankrijk met hun vieringen
zijn een begrip. Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé zullen eenvoudige liederen, gebed, bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen
tijdens het Taizégebed op vrijdag
22 februari. Karmel Aalsmeer aan
de Zwarteweg 36 heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt deze kapel open om met elkaar vrijdag
een meditatieve viering te houden vanaf 20.30 uur. Daarna is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Aardig misschien om
eens mee te vieren! Welkom.

Ontmoeting in
de Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 27 februari van 9.30 tot 11.30 uur is
er inloop en ontmoeting, onder
het genot van een kopje koffie of
thee. Ook ’s morgens is er quilten.
Samen met naald en draad aan de
klus voor een mooi geheel. Er kan
ook meegedaan worden met een
ander handwerk. Alle belangstellenden zijn welkom bij deze activiteiten in de Oost-Inn in de Mikado
aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of
0297-321636 of kijk op de website
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.
eventueel ook naar het startpunt
aldaar gebracht worden. De leden van de Ontmoetingskerk en
HBV Target zeggen alvast dank
voor de medewerking.

markt en verkoop van vliegtuigmodellen, waar zowel tweedehands als ook nieuwe exemplaren te koop zijn.
Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is (elke) zaterdag geopend van 11.00 tot
16.00 uur en is gevestigd in
het Fort bij Aalsmeer aan de
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). De
toegang bedraagt 5 euro voor
volwassenen en 2 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs
van de stichting en veteranen
hebben gratis toegang.
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Officiële Mededelingen
BEKENDMAKINGEN

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

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

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

R.T.

12-08-1966

12-02-2019

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 burgerzaken 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.

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

ONDERWERP
20.00 uur Verkeersrapportage Kudelstaart

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

Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo
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Gemeente Aalsmeer - Beschikking omgevingsvergunning in
afwijking van de bestemmingsplannen ‘N196 en Zwarteweg’,
‘Stommeer’, ‘Hornmeer’, en ‘Spoorlaan’ voor het herinrichten
van kruisingen of vervangen van kruisingen door rotondes ten
behoeve van het realiseren van een Hoogwaardige Openbaar
Vervoerverbinding op de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer (Z18-007842)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een
omgevingsvergunning hebben verleend voor het herinrichten
van kruisingen of vervangen van kruisingen door rotondes
ten behoeve van het realiseren van een Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding op de Burgemeester Kasteleinweg in
Aalsmeer. De afwijking van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen zijn als volgt. Het bestemmingsplan ‘N196 en
‘Zwarteweg’ laat in de bestemming ‘Groen’ geen verkeersweg
toe en in de bestemming ‘Centrum’ ís de aanleg van en fietspad niet toegestaan. In het bestemmingsplan ‘Stommeer’; is
de een geluidsscherm niet toegestaan binnen de bestemming
‘Tuin’ en is geen verkeersweg mogelijk binnen de bestemming
‘Groen’. In het bestemmingsplan ‘Hornmeer’ is geen voet- en
fietspad toegestaan binnen de bestemming ‘Water’ en zijn
een fietsenstalling en een wachtruimte voor chauffeurs niet

(vacature)
Wij zoeken een

Ter inzagelegging
De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van 22 februari t/m 4 april 2019 op
de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.OIAVHB07xM-VG01 en
- via de gemeentelijke viewer RO-publiceer
http://0358.ropubliceer.nl/;
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00
uur (vrije inloop).
Op woensdag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.
- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via de centrale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.3012.30 uur).
Beroep
Het instellen van beroep tegen het besluit om de vergunning
te verlenen is mogelijk van 23 februari t/m 5 april 2019. Belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen
hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te dienen, kunnen
beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam). Voor de behandeling van het beroepschrift
en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening
bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met
de rechtbank Amsterdam.
Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet en afschrift van het
beroepschrift worden overgelegd.
Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
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 aan-vraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-

-

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING H.O.V.
VERBINDING OP DE BURGEMEESTER KASTELEINWEG

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

toegestaan binnen de bestemming ’Groen’. In de bestemming
‘Groen’ van het bestemmingsplan ‘Spoorlaan’ is de aanleg van
geluidsschermen niet mogelijk binnen de bestemming ‘Groen’.

-

RAAD INFORMATIEF OVERLEG (RIO)
Openbare bijeenkomst d.d. donderdag 28 februari 2019, Raadhuisplein 1 Aalsmeer

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

Ophelialaan 15, 1431 HA, (Z19-009592), het realiseren van
een uitgang in de achtertuin door middel van een poort in
de schutting.
Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z19-009287), het bouwen
van een klimtorenpark in het bestaande gebouw.
Dreef 1A-1B, 1431 WC, (Z19-009167), brandveilig gebruik
Integraal kindcentrum voor basisonderwijs en kinderopvang.
Mendelstraat 35, 1431 KL, (Z19-009025), het uitbouwen
van de woning aan de achterzijde.
Mozartlaan 16, 1431 ZM, (Z19-009016), het plaatsen van
een schotelantenne boven op het dak.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure. De beslistermijn is
verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Van de Lakenblekerstraat tot Dreef, (Z18-020151), het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. leidingsaanleg stadsverwarming De beslistermijn is verlengd met zes weken.
Verzonden: 15 februari 2019
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Uiterweg 93, 1431 AC, (Z19-005427), het bouwen van een
nieuwe garage, schuur en boothuis. Verzonden: 14 februari
2019
- Uiterweg 108, 1431 AR, (Z19-004479), het tijdelijk plaatsen
van een stacaravan in verband met een verbouwing tot 1
november 2019. Verzonden: 14 februari 2019
- Aalsmeerderweg 307 kwek, 1432 CP, (Z18-016374), het
plaatsen van een schuurtje op het erf achter het huis. Verzonden: 13 februari 2019
- Zijdstraat 1 en 1a, Dorpsstraat 4a, 4b, 4c en 4d, 1431 CD,
(Z18-011730), het wijzigen van de gevels van de begane

CONSULENT PUBLIEKSINFORMATIE
voor het Klant Contact Centrum voor 20 uur per
week (op termijn mogelijk uitbreiden tot 28 uur).
De gemeente Amstelveen is een veelzijdige organisatie die voor twee gemeenten werkt: Aalsmeer en
Amstelveen. De afdeling Publiekszaken is hét visitekaartje van onze organisatie. Het eerste klantcontact
begint meestal bij een medewerker van deze afdeling.
Publiekszaken bestaat uit drie teams; Burgerzaken,
Publieksinformatie en Ondersteuning, Advies & Projecten. Binnen het team Publieksinformatie hebben
wij ruimte voor 2 nieuwe collega’s. Het team is verantwoordelijk voor het Klant Contact Centrum (KCC), de
recepties van het raadhuis in Amstelveen en Aalsmeer
én de behandeling van webcare.
Iets voor jou? Kijk voor meer informatie op:
www.aalsmeer.nl/vacatures

-

-

-

grond, wijzigen woonruimte naar 4 zelfstandige woonruimten, wijzigen dakterras en het plaatsen dakramen.
Verzonden: 13 februari 2019
Legmeerdijk 313, Locatie 031, 1431 GB, (Z18-020110), het
toevoegen van een uitbouw aan het bestaande gebouw,
het constructief wijzigen van de bestaande gevel en het
vervangen en verplaatsen van perscontainers. Verzonden:
12 februari 2019
Groenvoorzieningen gelegen tussen de Legmeerdijk,
Burgemeester Kasteleinweg en de Beethovenlaan, (Z19002929), het plaatsen van een houten vlonder en houten
damwand t.b.v. het aanleggen van voetpaden Hornmeer.
Verzonden: 18 februari 2019
Mijnsherenweg 23, Kudelstaart, 1433 AP (8417817), de
beschikking betreft het stellen van maatwerkvoorschriften voor het lozen van brijn in de bodem. Toelichting: de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalsmeer
bekend dat zij een beschikking op grond van artikel 8.42
eerste lid van de Wet milieubeheer juncto artikel 2.2 derde
lid Activiteitenbesluit, heeft verleend. Verzonden: 21 februari 2019
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

CMYK / .eps

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
Geweigerde omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Fonteinkruidhof 25, 1433 WD, (Z18-016400), het plaatsen van
een fietsenschuur. Verzonden: 13 februari 2019
Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Baccarastraat 3, 1431 RN, (Z19-003976), brandveilig gebruik KDV Solidoe

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 22 februari 2019 gedurende
zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Praamplein (Z19-009885) Feestweek Aalsmeer van 8 t/m
14 september 2019, ontvangen 15 februari 2019
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 28 1431CD (Z19-010124) Peperoncino365,
ontvangen 18 februari 2019

t/m 07-04-19

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 28 1431CD (Z19-010124) Peperoncino365,
ontvangen 18 februari 2019
TER INZAGE
t/m 04-04-19

t/m 14-04-19

Omgevingsvergunning in afwijking van de
bestemmingsplannen ‘N196 en Zwarteweg’,
‘Stommeer’, ‘Hornmeer’, en ‘Spoorlaan’ voor
het herinrichten van kruisingen of vervangen van kruisingen door rotondes ten behoeve van het realiseren van een Hoog-

waardige Openbaar Vervoerverbinding op
de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer
(Z18-007842) , de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop
betrekking hebbende stukken
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. Molenvlietweg
30, 1432 GW (8533093), betreft het voornemen tot het op verzoek van Hoogheemraadschap van Rijnland intrekken van de omgevingsvergunningen van haar inrichting AWZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie) Aalsmeer,
gelegen aan de Molenvlietweg 30 te Aalsmeer.
Het ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing
van onroerende zaken ter onteigening in de
gemeente Aalsmeer voor de uitvoering van
het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van
de gemeente Aalsmeer en het onteigeningsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en
deelgebieden 3, 5 en 7 (Middenweg-West)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Woensdag 20 maart

Gematigde en gecontroleerde toename

Schiphol wil meest duurzame
luchthaven worden
Schiphol - Royal Schiphol Group
heeft vandaag, vrijdag 15 februari, haar resultaten over 2018 gepresenteerd. Het nettoresultaat is
met 278 miljoen euro (2017: 280
miljoen euro) 0,4% lager dan in
2017. De netto-omzet stijgt met
3,5% naar 1.509 miljoen euro. De
lichte afname van het nettoresultaat is met name toe te schrijven
aan hogere bedrijfslasten om bij
de stijgende passagiersaantallen
het gewenste kwaliteitsniveau te
handhaven, alsmede aan digitalisering en kosten in verband met
grootschalige investeringsprojecten.

positie. Deze positie willen we behouden door een veilige, gematigde en gecontroleerde toename van het aantal vliegtuigbewegingen, terwijl de geluidsbelasting zal afnemen. Met onze nieuwe tarieven stimuleren we de inzet van schonere en stillere vliegtuigen. We hebben de ambitie om
’s werelds meest duurzame luchthaven te worden. De toekomstige
ontwikkelingvan Schiphol staat in
het teken van kwaliteit van leefomgeving, de kwaliteit van ons
netwerk en de kwaliteit van onze
service. Om comfortabele en efficiënte processen voor reizigers en
luchtvaartmaatschappijen te leve“Positie behouden”
ren, blijven we investeren in extra
Dick Benschop, President-direc- ruimte, innovaties en bereikbaarteur & Chief Executive Officer van heid.”
Royal Schiphol Group: “In 2018
heeft Schiphol een solide presta- Meer passagiers, minder vracht
tie geleverd met een recordaantal Het aantal passagiers op Amsterpassagiers, een verbeterde punc- dam Airport Schiphol is gestegen
tualiteit en een degelijk financi- met 3,7% naar 71,1 miljoen. Schipeel resultaat. Schiphol is de op een hol heeft met 499.444 vliegtuigna best verbonden hub ter wereld. bewegingen de jaarlijkse limiet
Voor een klein land als Nederland van 500.000 voor de periode tot
is dat een enorme prestatie, die en met 2020 inmiddels bereikt.
we samen met onze airlines heb- Vracht laat een daling zien in voben bereikt, en een te koesteren lume met 2,5% tot 1,7 miljoen ton.

Statenverkiezingen:
Waar kies jij voor?

Aalsmeer - Zes van de tien
Noord-Hollanders zegt op 20
maart 2019 te gaan stemmen bij
de Provinciale Statenverkiezingen. Stem jij ook? Door te stemmen oefen je invloed uit op de
wijze waarop de provincie de komende vier jaar wordt bestuurd.
En dat heeft ook impact op onze
gemeente.
Vind jij bijvoorbeeld dat weilanden gebruikt mogen worden
voor zonnepanelen en woningen? Moet de provincie zich wel
of niet verzetten tegen de groei
van Schiphol? Hoe sta jij tegenover gratis vervoer voor ouderen
op kosten van de provincie? En
Aalsmeer - Vorig jaar septem- met keervoorziening. De menin- wat vind jij van strengere normen
ber heeft het college overleg ge- gen over de inrichting van de voor de luchtkwaliteit in de buurt
had met de gemeenteraad over ventweg zijn dus duidelijk ver- van grote industriële bedrijven?
de verdere aanleg van de Molen- deeld. Echter, omdat een meervlietweg. Dit overleg werd gehou- derheid voor een doodlopende
den ter voorbereiding op het be- ventweg zonder voorzieningen
sluit over het krediet en het voor- is, heeft het college van B&W belopig ontwerp van de Molenvliet- sloten om een keerlus, keervoorweg. Toegezegd is toen ook om zieningen of ontsluiting niet in
met de omgeving in overleg te het ontwerp op te nemen.
treden, met name over de ventweg langs de Aalsmeerderweg.
Ontwerp afronden
Het resultaat van de enquête Aalsmeer - Diverse publieksbalies
Participatieavond
wordt nu als basis gebruikt om in het gemeentehuis worden vanOp 22 november heeft de ge- het ontwerp van de nieuwe Mo- af maandag 4 maart uitgerust met
meente samen met Green Park lenvlietweg af te ronden. Binnen- gelaatsscanners. Wie een reisdoAalsmeer Gebiedsontwikkeling kort starten de voorbereidende cument, rijbewijs of bijvoorbeeld
een participatieavond georgani- werkzaamheden. Gestart wordt een geboorteakte aanvraagt, kan
seerd. De avond was voorname- met de verlegging van kabels en gevraagd worden in de camera te
lijk gericht op de aansluiting van leidingen van nutsvoorzieningen. kijken voor een scan van het gede ventweg langs de Aalsmeerzicht. Hiermee wil de gemeente
derweg (evenzijde), aangezien
misbruik van persoonsgegevens,
dit onderwerp door een bewoner
ook wel identiteitsfraude, tegenAalsmeer - In de Valentijnsperio- delde prijs daalde met 6,5 pro- aan de orde werd gesteld tijdens
gaan. Misbruik van persoonsgede zijn op de veiling 165 miljoen cent. Andere belangrijke kleuren een commissievergadering.
gevens kan namelijk schadelijrozen verkocht. Dat is ruim 4 pro- waren roze rozen met 7 procent Tijdens de avond is met de aanke gevolgen hebben voor inwocent meer dan in 2018. De gemid- meer verkocht en witte rozen wezigen afgesproken om een enners en overheidsinstellingen.
delde prijs voor rozen lag in de met 5 procent minder verkocht quête onder de bewoners en be- Kudelstaart - Iedere donderdag- De gelaatscanner maakt identifitien veildagen voor Valentijn 10 dan vorig jaar.
drijven aan de ventweg te hou- middag is er voor 55+ers een ge- catie eenvoudiger en sneller. De
procent lager dan vorig jaar.
Rozen met langere steellengtes den. De enquête is voor de feest- zellige kaartmiddag in het Dorps- scanner vergelijkt de nieuwe foto
De Valentijnspiek bij Royal Flo- werden meer verkocht. Van de dagen uitgezet en van de 35 huis ’ t Podium. Klaverjassen en met de foto’s op de identiteitsdoraHolland kwam dit jaar later op lengte 60 cm werden 7 procent adressen heeft de gemeente 25 jokeren staan op het program- cumenten. Hierdoor weet de gegang dan in voorgaande jaren. meer stelen verkocht en van de reacties gekregen. Dertien van ma en er wordt gekaart van 13.30 meente honderd procent zeker
De laatste vijf dagen voor Valen- lengte 70 cm werd zelfs 17 pro- hen kiezen voor een doodlopen- tot 16.30 uur. Nieuwe leden zijn dat persoon en identiteitsdocutijn hebben nog gezorgd voor cent meer verkocht. Het aantal de ventweg zonder voorzienin- van harte welkom. De klaverjaseen flinke eindsprint.
verkochte stelen van de belang- gen, zes voor ontsluiting van de sers en jokeraars hopen eens te
Rode rozen maken een derde van rijkste lengte 50 cm bleef onge- ventweg bij Aalsmeerderweg 18- mogen kaarten met nieuwe spede totale rozen-verkoop uit. De wijzigd. Van rozen met de steel- 20, drie voor een ventweg met lers. Op donderdag 14 februari is
aanvoer van rode rozen nam met lengte van 40 cm werden er 4 keerlus en drie voor een ventweg het jokeren gewonnen door Bets
Teunen met 276 punten. Tweede
bijna 9 procent toe ten opzichte procent minder stelen verkocht
is Riet Pothuizen geworden met
van vorig jaar, terwijl de gemid- dan een jaar geleden.
formatie te kunnen geven over 376 punten en plaats drie was Aalsmeer - De ouderensoos afde voortgang van de te realise- voor Trudy Knol met 467 pun- gelopen donderdag 14 februari in
Inloop vanaf 19.30 uur. Er wordt ren Centrumvisie. In de rondvraag ten. Bij het klaverjassen was de- het Middelpunt was een bijzongebruik gemaakt van de kleine mogen zaken aan de orde gesteld ze week Elisabeth Romkema ver- der. Natuurlijk omdat het Valenzaal. Op de agenda staat eerst een worden. Zo heeft een bewoner al uit de beste met 5690 punten. Jan tijnsdag was, maar meer omdat
presentatie over meer groen in de aangegeven de speelvoorzienin- Weij met 5090 punten werd twee- de ouderensoos deze dag precies
wijk. Daarna worden de aanwezi- gen voor kinderen te willen be- de en Huub Bouwmeester met 45 jaar bestond. Dus, het was een
Aalsmeer - Op woensdag 27 fe- gen geïnformeerd over de laat- spreken. “Het is treurig gesteld in 4814 punten derde. De poedel- beetje feest, eerst koffie met een
bruari organiseert De Dorper weer ste stand van zaken betreffende de wijk. Met name het speelplein plaats was deze week is voor Co- heerlijk plakje cake. Daarna werd
een wijkoverleg met bewoners. De Schiphol door Leo Baarse van Be- Weteringplantsoen en op de Hel- by Bouwmeester met 3620 pun- er wat verteld over de oprichting
bijeenkomst wordt gehouden in houd Woongenot Aalsmeerbaan. ling naast het schoolplein zijn en- ten. Voor inlichtingen: Mevrouw van de ouderensoos. Het klaverDe Oude Veiling in de Marktstraat. Verder hoopt De Dorper meer in- kele toestellen stuk en onveilig.”
jassen en rummiccuben begon
R. Pothuizen, tel: 0297- 340776.

Ventweg blijft doodlopende weg

Afronding ontwerp voor
de Molenvlietweg

Extra identiteitscontrole vanaf 4 maart

Gelaatsscanners bij diverse
balies in het gemeentehuis

Piek bij Royal FloraHolland later op gang

Valentijn: Meer rozen
verkocht dan in 2018

Winst voor Bets
bij Ouderensoos

Jubileum voor
ouderensoos

Wijkoverleg
De Dorper

Stemwijzer
Weet je (nog) niet wat je gaat
stemmen? Op www.noord-holland.nl/statenverkiezingen staat
de provinciale stemwijzer. Hier
kun je jouw standpunten vergelijken met die van de provinciale
politieke partijen. Ook staat daar
informatie over de politieke partijen, de kandidatenlijsten, etcetera. De verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden plaats op
woensdag 20 maart. Alle NoordHollanders, met de Nederlandse
nationaliteit, van 18 jaar en ouder mogen dan naar de stembus.
Zij stemmen daarmee ook indirect voor de Eerste Kamer, want
de Statenleden kiezen op maandag 27 mei 2019 de nieuwe leden
van de Eerste Kamer.

ment bij elkaar horen. Op dit moment wordt de identiteit vastgesteld door het controleren van het
paspoort en de echtheid van het
reisdocumenten en geboorteaktes. Hierbij wordt een documentenscanner gebruikt en worden
online hulpmiddelen ingezet, zoals een programma waarin te zien
is hoe paspoorten en geboorteaktes uit andere landen er uit zien.
De gegevens die de gemeente uit de documenten haalt, worden niet bewaard, tenzij er vermoeden is van fraude. Ook deelt
de gemeente deze gegevens niet
met andere organisaties. De privacy van inwoners is verzekerd.
Alleen in geval van fraude, wordt
het dossier als bewijs gebruikt
door de gemeente. Meer informatie: www.aalsmeer.nl.
daarom wat later. Pim Aarsman
wist wederom de eerste plaats
op te eisen met 5483 punten. Piet
Harting werd twee met 5195 punten en Jan van der Zwaard laatste
met 3964 punten. Bij de rummicuppers werd Bep Verhoef eerste
met 148 punten, Geesje Millenaar
tweede met 169 punten en de
laatste plaats voor Jopie de Vries.
Alle bezoekers kregen een herinnering mee naar huis. De volgende ouderensoos is op donderdag
28 februari in het Middelpunt in
de Wilhelminastraat. Vanaf 13.30
uur zijn ouderen weer van harte
welkom
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Authentieke roots muziek vrijdag

Oude Meer - Vrijdagavond 22 februari staan Dusty Ciggaar en zijn
muzikale vrienden op het Shackpodium. Dusty mag zich rekenen tot de allerbeste gitaristen
van Nederland. Samen met Darryl Ciggaar (drums) en Ronald Tilgenkamp (contrabass) vormt hij
sinds 2014 de band Dry Riverbed
Trio. Vanaf dat moment volgt er
een reeks optredens in binnenen buitenland waar de band met
groot succes kleine en grote podia alsmede festivals betreedt,
waaronder Kwadendamme Blues
en Moulin blues. Daarnaast wordt
er in voorprogramma’s gespeeld
voor onder meer de Paladins en
Ian Siegal. Het trio laat zich inspireren door old school blues en
country, en de optredens worden
gekenmerkt door hoge energie,
veel passie en plezier.
In augustus 2018 beginnen de
opnames voor een nieuw album
waarbij de luisteraar wordt meegenomen op een ontdekkingstocht naar de hoeken en gaten
van blues en country. In februari 2019 presenteert Dry Riverbed Trio dit gloednieuwe album
genaamd ‘Chained and Bound’
met een tour door Nederland en
shows in het buitenland. En natuurlijk mag ook The Shack niet

▲

Optreden Dry Riverbed
Trio in The Shack
ontbreken op hun tourlijst. Een
absolute aanrader om dit authentieke stukje roots muziek, een mix
van rockabilly blues, van Nederlandse bodem te komen beluisteren.
Boys Named Sue Uitverkocht!
Helaas voor degene die niet gereserveerd hebben, Boys Named
Sue op zondag 24 februari is uitverkocht! Reserveren is uiteraard
niet verplicht, maar wil je voorkomen dat je de volgende keer
voor een uitverkochte Shack
komt te staan, reserveer dan door
een mail te sturen naar info@theshack.info
Stray Cats en Black Hammer
Zaterdag 2 maart: een stel té gekke rockabilly muzikanten in een
strak eerbetoon aan The Stray
Cats! Zondag 3 maart: Footstompin’ Roots Rock & Dirty Blues van
Black Hammer Voodoo met onder andere zanger/bassist Michiel
van Leeuwen van Gruppo Sportivo, Bombitas en De Dijk.
The Shack is op vrijdag 22 februari open vanaf 20.00 uur. Aanvang
Dry Riverbed Trio is om 21.00 uur
en de entree is 10 euro. Voor alle
info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.
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Kaartverkoop gaat hard!

‘The Beat Goes On’ met
dj Jeroen van Inkel
Aalsmeer - Twee weken geleden maakte Mike Multi van der
Laarse bekend een groots dansfeest voor 40+ te gaan organiseren. Twee jaar geleden is het alweer dat de laatste Soulshow met
Ferry Maat plaats heeft gevonden en dit feestje voor de oudere
dansliefhebbers met een redelijk
hoog reünie-gehalte wordt duidelijk gemist. Mike heeft de vraag
naar herhaling opgepakt en is samen met zoon Glenn, twee heren
met ruime entertainment-ervaring en rechterhand Heidi om de
tafel gegaan.
’The Beat Goes On!’ is de titel van
dit nieuwe feest voor oudere jongeren, maar vooralsnog was dit
de enige informatie die prijs gegeven werd. Nou, haal de dansschoenen maar uit de kast en
breng de disco-outfit naar de stomerij, want zaterdag 13 april is dé

datum van ‘The Beat Goes On!’ en
feestlocatie is The Big Apple in
Studio’s Aalsmeer.
Achter de dj-meubels dit keer
geen Ferry Maat, die is geëmigreerd naar Bonaire, maar niemand minder dan Jeroen van Inkel. Deze bekende dj weet ook
honderd procent welke danshits
uit de jaren tachtig en negentig
graag gehoord worden door 40+.
Jeroen van Inkel wordt bijgestaan
door dj Rob Boskamp en Orlando
Valpoort.
Kaarten reserveren
Het feest op 13 april is van 21.30
tot 03.00 uur en kaarten kosten
22,50 euro per stuk. Wacht niet
te lang met reserveren, want al
na één dag na lancering van de
website zijn reeds 200 kaarten
verkocht. Kaarten zijn te koop via
www.tbgo2019.nl.

Techno op de donderdagavond

Nachtruis dj-café in N201
Zondagmiddag livemuziek

De Klught bij Vleghaar
Aalsmeer - Hoewel de mannen
van De Klught ook weer een jaartje ouder zijn, is dat niet te horen
aan de muziek die zij maken. De
oude rocknummers van Elvis, de
Stones en Chuck Berry klinken
nog als een klok en dwingen de
bezoekers de dansvloer op. En de
blues- en countrynummers van
onder andere Willie Nelson en
Bob Dylan vormen een prachtige
aanvulling op het rijke repertoire. Alle reden dus om op zondagmiddag 24 februari café Vleghaar
te bezoeken. Natuurlijk om naar
de muziek van deze Aalsmeerse band te luisteren, maar ook
om gezellig bij te praten onder
het genot van een hapje en een

drankje. Iedereen is komende
zondag vanaf 15.00 uur van harte welkom bij café Vleghaar, Chrysantenstraat 43 in het Centrum.
De toegang is gratis.

Clueless, dj’s Minka en
Miss Twist in Dorpshuis

Pubkwissen in
‘Op de Hoek’

satie van Nachtruis over nieuw
te organiseren evenementen in
Aalsmeer op techno gebied; alle input is welkom! Ook als je zelf
een keertje wil draaien: kom even
langs en vraag het bij de bar, dan
wordt dit geregeld. Het café is
open vanaf 19.00 uur, de dj’s beginnen rond 19.30 uur. Meer info, foto’s en filmpjes zijn te vinden op de Facebookpagina van
Nachtruis.

derland met vele optredens overal in Nederland. Beide dames
draaien een hele scala aan genres, zoals rock ‘n roll, pop en New
Wave. Howard draait pop, motown en soul.
Ben je een liefhebber van verschillende soorten muziek vanaf
de jaren zestig tot nu? Dan is dit
echt een avond voor jou.
Kaarten kosten 5 euro in de voorverkoop en 7.50 euro aan de deur
op het avond zelf. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij het Dorpshuis, bij
Marskramer Kudelstaart en bij de
drie DJ’s en de leden van Clueless.

voor alle avonden, maar ook per
avond. Teams die alle avonden
meespelen doen mee voor de
eerste KudelKwisselbeker. Heb je
Kudelstaart - Vanaf dinsdag 26 verstand van algemene kennis,
februari gaat café Op de Hoek muziek, geografie, weetjes, of anpubkwissen organiseren. Elke der nieuws en hou je van spellelaatste dinsdag van de maand is tjes en een avond gezelligheid?
er een pubkwis. Op 26 maart, 23 Geef je dan op als team aan de
april en de laatste in deze reeks bar of per email: info@cafeopdeis 14 mei. Opgeven kan als team hoek.nl. Wees er snel bij, want vol
van maximaal vier personen is vol.

The Grange live in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
23 februari is er weer een mooi
optreden in café Joppe. Deze keer
verzorgt door de blues en rockformatie The Grange. De band is
bij elkaar gebracht door Ton Nederstigt (Bluesharp) en gitarist Peter de Wilde (gitaar) en aangevuld
met Susan Langeveld (zang), Wim
van Lohuizen (basgitaar) en René van der Huls (drums) en sinds
een jaar met Bonne van de Heuvel (gitaar). De band speelt bluesen rockstandards vanuit het hart.

De band timmert al een paar jaar
aan de weg met optredens in de
regio. Met Susan Langeveld als
frontvrouw met een dijk van een
stem en met een band die bestaat uit leden met een jarenlange ervaring in de blues en rock,
belooft het een enerverende ervaring te worden om een optreden van deze band bij te wonen!
Het optreden van the Grange
in Joppe in het Centrum begint
rond 21.30 uur en de toegang is
zoals altijd gratis!

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Viool ½ ‘Leonardo’
(met stok en koffer)

€97,50

NIEUW:

22 FEBRUARI

Combifun voor kids ‘Circus’ in
sporthal De Waterlelie, Dreef
van 9.15 tot 13u.
Exposities ‘Colours of Winter’
en ‘Shapes of Nature’ in Flower
Art Museum, Kudelstaartseweg. Open: vrijdag 10-17u. en
zaterdag en zondag 11-17u.
Boomwhacker workshop in
wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart vanaf 14.30u.
Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven
tot 20u.
Kaartavond FC Aalsmeer in
clubhuis, Beethovenlaan. Aanwezig 20u.
Koppelkaarten BV Hornmeer
in buurthuis Dreef 1 v/a 20u.
Dry Riverbed Trio live in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 21u.

Spitfire-dag in Crash Museum in fort bij Aalsmeer in
Aalsmeerderbrug van 11 tot
16u. Woensdag open 13-16u.
Expositie bij Jaws met miniworkshops (11-12u. en 1617u.) Kruisweg 2 in Aalsmeerderbrug. Zaterdag en zondag
10 tot 20u.
Muziekavond met Clueless,
dj’s Minka, Miss Twist en Howard in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 21u.
Filmavond in cultureel café
Bacchus, Gerberastraat vanaf
21u. Open: 20.30u.
The Grange live in café Jopppe, Weteringstraat vanaf
21.30u.

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Western gitaar
‘Aria’ €269,TIP:

Gitaarhoes ‘Pro Lock’ Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels
(klassieke gitaar) €35,90
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

25 FEBRUARI

Expositie schildersgroep in
wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart. Open: maandag tot
en met vrijdag van 9 tot 17u.
Klaverjassen in wijkcentrum
Hofplein, Clematisstraat van
13.30 tot 16.30u.
Voorjaarskien bij BV Hornmeer
in buurthuis Dreef 1 v/a 20u.
Kaartavond Allen Weerbaar
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Wijkoverleg Stommeer in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.

26 FEBRUARI

23 FEBRUARI

Zaterdagavond weer een optreden

Gevarieerd muzikaal feestje zaterdag

Kudelstaart - Op zaterdag 23 februari speelt coverband Clueless
in het Dorpshuis van Kudelstaart
samen met DJ’s DJ-ette Minka
(Minx), DJ MIss Twist en DJ Howard Boss gaat een gezellig muzikaal feestje gebouwd worden.
Clueless brak door na hun optreden in de Bandbrouwerij
twee jaar geleden en was vorig
jaar te bewonderen tijdens de
Aalsmeerse Feestweek. Het is een
jonge band die bekende pop en
rock nummers speelt.
Minka en Miss Twist zijn twee van
de beste vrouwelijke DJs van Ne-

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 21 februari, is er weer een
nieuwe editie van het Nachtruis
Dj-café in N201 aan de Zwarteweg. Voor de vele technoliefhebbers in Aalsmeer is er maandelijks
gelegenheid om bij elkaar te komen bij het Nachtruis dj-café in
N201. Donderdag 21 februari zijn
er wederom erg goede dj’s achter
de draaitafels te vinden: Miss SoRiel, Løbster en DJ Baustelle. In de
boilerroom-achtige setting komt
het echte technogevoel naar boven op de donderdagavond!
Toegewijde dj’s, een lekker geluidsysteem, er kan gedanst worden om de dj heen en natuurlijk
kan er een drankje gedaan worden aan de bar waarbij uiteraard ook van gedachten gewisseld kan worden met de organi-

Kermis in Aalsmeer, op terrein
Bloemhof, Hornweg. Tot en
met 24 februari. Open: do. en
zo. 13-22u. Vr. en za. tot 23u.
Expositie Fotogroep ‘Aalsmeer
met andere ogen’ in gemeentehuis.
Expositie bewoonster Corrie Fase in Zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad.
Expositie Irene Kramer en Sander Bosman in De Oude Veiling, Marktstraat. Tot half april.
Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Expositie 3d printing in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat 9. T/m
10 maart. Iedere donderdag
tot en met zondag open van
14 tot 17u.
Nachtruis dj-café in N201,
Zwartewg vanaf 19.30u.
Speelavond Sjoelclub Rijsenhout in De Reede, Schouwstraat vanaf 19.30u.
Keezen-avond in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Bluessessie met mr. Boogie
Woogie in café Ruimzicht, Leimuiderbrug vanaf 21.30u.

24 FEBRUARI

Vogelbeurs in hal De Baccara,
Baccarastraat,10 tot 12.30u.
Optreden band De Klught in
café Vleghaar, Chrysantenstraat 43 vanaf 15u.
Kaasproeverij in Het Dijkhuis,
Aalsmeerderdijk 77 in Oude
Meer van 15.30 tot 18.30u.

Samen lunchen in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat, 13u.
Workshop Spannendoos maken in wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 tot
16.30u.
Popquiz in café Op de Hoek,
Kudelstaart vanaf 20u.
Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

27 FEBRUARI

Inloop en quilten bij Oost-Inn
in De Mikado, Catharina Amalialaan, 9.30-11.30u.
Elfstedentocht voor bewoners
Verpleeghuis Rozenholm, 10u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Hollandse hits met zingende
koffiemeisjes in Zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad v/a 15u.
Jeugdvoorstelling ‘Een huis
voor Harry’ in bibliotheek
Marktstraat, 15.30 tot 16.30u.
Wijkoverleg De Dorper in De
Oude Veiling, Marktstraat vanaf 19.30u.
Bridgen bij Onder Ons in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1
vanaf 20u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.
Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.

28 FEBRUARI

Ouderensoos in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf
13.30u.
Meezingavond met smartlappenkoor Denk aan de Burgen
in Bacchus, Gerberastraat van
20 tot 22u.
Raadsoverleg over verkeersonderzoek Kudelstaart in
raadzaal, gemeentehuis, 20u.
Start Carnaval in Poelgilderdam met loting in Dorpshuis voor optocht door Kudelstaart. Vrijdag jeugdcarnaval, zaterdag kinderoptocht
en prinsenbal, zondag carnavalsoptocht, maandag Blaauwe maandag, dinsdag seniorencarnaval. T/m 6 maart.
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Proeftuin met biobased materialen

Bamboe en bermgras op
en langs Bosrandweg

Klassieke muziek en seringen

Eerste eigen schilderij
Flower Art Museum
Aalsmeer - Het eerste klassieke
concert tussen de kunst heeft vrijdagavond 15 februari plaats gevonden in het Flower Art Museum
en het was geweldig, zo laat de organisatie weten. “Alle verwachtingen overtroffen”, vertellen medewerkers van het museum én het
publiek, dat in groten getale de
nieuwe concert-locatie wist te vinden. Het was het eerste concert
in de reeks The Art of Music. Merel Vercammen (viool) en Joachim
Eijlander (cello) lieten het publiek
kennis maken met werken van
de componist J.S. Bach. ‘Alles begint bij Bach’ was verrassend, leerzaam en de muziek was prachtig.
Terecht klonk na afloop een luid
applaus.
Stilleven met seringen
Het Flower Art Museum had deze
avond nog een verrassing in petto. Het eerste eigen aangekochte
schilderij werd onthuld. Een schilderij met seringen en toepasselijk
was voor deze onthulling seringenkweker Jan ten Hoeven uitgenodigd. Samen met pr-man Constantijn Hoffscholte verrichtte hij
de officiële handeling. Het witte doek ervoor werd verwijderd
en een mooi schilderij met witte
en rose seringen in een vaas werd

zichtbaar. Het stilleven met seringen is gemaakt door Aleid Slingerland (1919-2010), die het grootste
deel van haar leven in Aerdenhout
heeft gewoond. Het werk komt
uit de collectie van de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer,
thans Royal FloraHolland. Natuurlijk krijgt deze eerste aankoop een
prominent plaatsje in het Flower
Art Museum. Nieuwsgierig geworden? De seringen en vele andere bloemrijke schilderijen en objecten gaan bekijken kan ieder
weekend, zaterdag en zondag tussen 11.00 en 17.00 uur. Op vrijdag
is het museum, gevestigd in de
voormalige pompkelder tegenover de watertoren, geopend van
10.00 tot 17.00 uur.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Op en langs de Bosrandweg gaat de provincie
Noord-Holland de eerste biobased proeftuin aanleggen. In
de proeftuin, van uiteindelijk zo’n
850 meter lengte, worden de komende 10 jaar zoveel mogelijk
biobased materialen uitgetest.
Dit zijn natuurlijke materialen die
onbeperkt voorradig, zijn zoals
bijvoorbeeld bermgras, bamboe,
suikerriet en hars.

NU € 6.000 KORTING
OP EEN NIEUWE QASHQAI

ten.” Elisabeth Post gaf op woensdag 13 februari het startschot.
Samen met een goochelaar toverde ze een bos riet om in een
biobased sleutel, waarmee het
publieksinformatiepunt bij de
proeftuin officieel werd geopend.

Publieksinformatiepunt
Op de parkeerplaats Schinkelbos
staat een publieksinformatiepunt
met informatie over de proeftuin.
De gebruikte grondstoffen en bijDuurzaamheid vergroten
behorende materialen zijn hier te
De weg en het fietspad worden bezichtigen. Het publieksinforvoorzien van negen proefvakken matiepunt is van 13 februari tot
met verschillende soorten asfalt. en met 31 augustus elke donderOok worden verkeersborden van dag van 12.30 tot 16.30 uur gegelamineerde bamboestroken, opend.
lichtmasten van bioplastic en biobased producten als natuurvezels Doorontwikkeling
in markeringen en verlichtings- De biobased proeftuin is een
masten getest. Doordat biobased ontwikkeling van de provincie
grondstoffen op korte termijn te- Noord-Holland, aannemer Duruggroeien, zijn ze een onuitput- ra Vermeer (en haar partners), de
telijke bron van materiaal. Dit in gemeenten Aalsmeer, Amsteltegenstelling tot fossiele grond- veen en Amsterdam en de Verstoffen die over vele duizenden voerregio Amsterdam. De markt
jaren ontstaan.
krijgt de kans om biobased proGedeputeerde Elisabeth Post: ducten te testen, zodat deze pro“Met deze eerste Noord-Holland- ducten straks niet alleen door de
se biobased proeftuin wil de pro- provincie maar ook door andevincie Noord-Holland onderzoe- re organisaties gebruikt kunnen
ken of deze materialen een goed worden. Hierdoor worden duuralternatief bieden voor veelge- zaamheid en biodiversiteit naar
bruikte fossiele grondstoffen. Dit een hoger niveau getild met als
is een van de innovatieve manie- doel het gebruik van fossiele
ren om duurzaamheid te vergro- grondstoffen te reduceren.

Nissan Nieuwendijk

Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44
nissan-nieuwendijk.nl

Actie geldig op voorraadauto’s en zolang de voorraad strekt. Vraag uw verkoopadviseur van
Nieuwendijk naar de exacte voorwaarden.

QASHQAI

100-138 G/KM

3,8 - 5,8 L/100 KM (NEDC)

Provincie: ‘Betrekken bij Groen Fonds’

Geld beschikbaar voor
goede, groene ideeën
Amstelland - Er is dit jaar weer
45.000 euro beschikbaar voor
Noord-Hollandse groene vrijwilligersprojecten. Het geld van
het fonds ‘Betrekken bij Groen’
is afkomstig van de provincie
Noord-Holland en de Terreinbeherende Organisaties in NoordHolland verdelen het. Van vrijdag 15 februari tot en met zondag 17 maart kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een
aanvraag indienen. Vooral projecten rond jongvolwassenen in het
groen, verhoging van de biodiversiteit en de verbetering van de
samenwerking en organisatie van
het vrijwilligerswerk maken kans
op een bijdrage.
Meer jongeren in de natuur
Het fonds wil een stimulans zijn
voor breed gedragen vrijwilligerswerk. Projecten die de natuur
verbeteren en zorgen voor meer
planten en dieren, maken vooral
kans als dit gecombineerd wordt
door nieuwe samenwerkingsvormen. Denk daarbij aan de sa-

menwerking tussen een bedrijventerrein en een beheergroep.
Ook projecten die jongvolwassenen (18-35 jaar) betrekken bij het
groen maken meer kans op een
bijdrage. Projecten rond de instroom van nieuwe vrijwilligers of
de flexibilisering van het vrijwilligerswerk maken meer kans.
Jury
De jury bestaat uit medewerkers
van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma ‘Betrekken bij
Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse
Bos, Goois Natuurreservaat, IVN
Noord-Holland, Landschap NoordHolland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN,
Recreatieschap
Noord-Holland,
Staatsbosbeheer en Waternet.
Informatie en inschrijven
Kijk voor meer informatie over
het ‘Betrekken bij Groen Fonds’
op www.betrekkenbijgroen.nl.
Via de website kunnen ook projecten ingeschreven worden.

Voorronde op 1 maart in The Beach

ONK Poker in Aalsmeer
Cursisten van een eerdere Digisterker cursus worden toegesproken door
de directeur van de Bibliotheek Daphne Janson tijdens de uitreiking van
de certificaten. Eigen foto.

Elke dinsdag in maart in bibliotheek

Hulp bij online regelen
van overheidszaken
Amstelland - Overheidszaken regel je tegenwoordig steeds vaker
online. Maar dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. De Bibliotheek Amstelveen Westwijk
organiseert daarom in samenwerking met Seniorweb een cursus voor mensen die er online
nog niet zelfstandig uitkomen.
Overheidszaken zijn zeer persoonlijk en het is dan ook logisch dat het voor een groot aantal mensen niet vanzelfsprekend
is om deze zaken online te regelen. Zeker wanneer mensen nog
wat onzeker zijn in het gebruik
van computer en internet. Toch
hebben de digitale loketten ook
zeer veel voordelen. Zaken zijn
gemakkelijk en snel vanuit huis te
regelen. Lange wachttijden blijven bespaard en er hoeft minder
papierwerk te worden verwerkt.
De Bibliotheek Amstelveen Westwijk organiseert een vierdelige
gratis cursus voor mensen die
een basiskennis van computer en
internet hebben en graag willen
leren hoe ze zelfstandig al hun
overheidszaken online regelen.
Cursisten leren een DigiD aan te
maken, ze leren informatie te vin-

den op overheidssites, aanvragen
te doen, formulieren in te vullen
en verschillende mijn-omgevingen te gebruiken. Ook leren ze
veilig om te gaan met hun persoonlijke gegevens. De cursus ‘Digisterker’ start op dinsdag 5 maart
en wordt vervolgd op 12, 19 en
26 maart. Van 11.00 tot 13.00 uur
zijn er twee docenten aanwezig
die gespecialiseerd zijn in het op
een begrijpelijke manier uitleg
geven over de omgang met de
digitale loketten van de overheid.
Het doel van de cursus is ervoor
te zorgen dat mensen zekerder in
hun schoenen staan voor wat betreft het gebruik van overheidssites en voortaan volledig zelfstandig aan de slag kunnen. Meer informatie over de cursus is te vinden op de website van de Bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl. Gratis aanmelden kan
ook via e-mail: a.furnee@debibliotheekamstelland.nl
Praktische informatie:
Cursus Digisterker. Elke dinsdag
in maart, start dinsdag 5 maart,
van 11.00 tot 13.00 uur. Gratis
deelname.

Aalsmeer - Vrijdag 1 maart is The
Beach de locatie van een voorronde van het Open Nederlands
Kampioenschap Poker. Verspreid
over heel Nederland worden er
150 voorrondes gespeeld met
als doel het halen van de landelijke finale. Het Open Nederlands
Kampioenschap Poker maakt het
mogelijk voor alle pokerliefhebbers om mee te doen aan een
laagdrempelig toernooi.

ker mooie (inter)nationale toernooien kunnen spelen. Zo wist
Ruurd Nauta vorig jaar meer dan
€30.000 te winnen door het sponsorcontract. Niet alleen de winnaar plaatst zich voor de landelijke finale. Aan de hand van het
deelnemersaantal wordt bepaald
hoeveel mensen zich direct kwalificeren voor de finale en hoeveel
pokerspelers zich plaatsen voor
de halve finales.

Wat kun je winnen?
De speellocatie wordt omgetoverd tot een ware pokerroom en
de deelnemers gaan spelen om
de beste pokerspeler van de gemeente te worden. De winnaar
van de voorronde mag dan een
jaar lang de titel ‘Amateur Poker
Kampioen van Aalsmeer’ dragen
en krijgt bovendien een mooie
beker. Daarnaast kwalificeert diegene zich voor de landelijke finale. Tijdens de landelijke finale krijgen spelers de kans om een sponsorcontract te verdienen. De organisatie loopt rond om spelers
te ‘scouten’ die met Team ONK Po-

Laagdrempelig toernooi
Iedereen die mee wil doen, kan
zich via de website https://www.
onkpoker.nl/ inschrijven. Het kost
iedere deelnemer slechts twaalf
euro vijftig aan inschrijfgeld om
mee te doen. “Door mee te doen
krijgen zij niet alleen de kans om
een gooi te doen naar de titel,
maar ook de kans om een leuk,
laagdrempelig toernooi in een
professionele setting te spelen”,
zegt Mathijs Jonkers, organisator
van het ONK Poker. De voorronde in The Beach aan de Oosteinderweg 247a begint 1 maart om
19.00 uur.

Kudelstaart wordt Poelgilderdam

Carnaval: ‘Boerin zoekt
sportieve man’
Kudelstaart - ‘Boerin zoekt sportieve man’ is hét nieuwe datingprogramma van 2019 of. In dit
programma gaan boerinnen op
zoek naar hun grote sportieve
liefde. Komende week stelt iedere
dag een boerin zich voor en vanaf
dat moment is het mogelijk om in
te schrijven. Doe dit snel en kies
jouw favoriet, want op zondag
3 maart kunnen de deelnemers
kennis maken met de boerin van
hun leven tijdens de carnavalsoptocht in Kudelstaart.
Misschien ontstaan er inderdaad
stelletjes, maar het belangrijkste
van carnaval is toch wel gezelligheid en lol maken met elkaar. En
daar zijn ze in Poelgilderdam (Kudelstaart) heel goed in.
Aan de aankleding van de karren voor de grote optocht wordt
vele weken gewerkt en natuurlijk zijn de teams gehuld in ‘kostuums’ passende bij dit thema. De

boerinnen zijn er helemaal klaar
voor en dat komt goed uit, want
in Poelgilderdam wordt van 28
februari tot en met 6 maart carnaval gevierd. Gestart wordt op
donderdag met de loting voor de
grote optocht. Vrijdag is het carnaval voor de kinderen, zaterdagmiddag staat de kinderoptocht
op het programma en ’s avonds
vindt het Prinsenbal plaats (kaarten hiervoor zijn te koop bij Gall
& Gall in het winkelcentrum). De
zondag begint met een goed ontbijtje, waarna verzameld wordt
voor de grote optocht door het
dorp. Maandag is Blaauwe maandag, dinsdag worden senioren
uitgenodigd carnaval te komen
vieren en woensdag is de afsluiting van dit weekje feest met het
askruisje halen in de kerk. Carnaval in Kudelstaart wordt georganiseerd door De Pretpeurders.
Foto: www.kicksfotos.nl
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Esther: ‘Met Zaai toekomst
gericht bezig zijn’
Aalsmeer - Esther Sparnaaij is al
vijf jaar een bekende stem van
Radio Aalsmeer. Wekelijks heeft
zij op donderdag van 19.00 tot
20.00 uur een eigen programma: ‘Echt Esther’. Dat presenteert
zij niet alleen, maar neemt ook al
het redactiewerk en de techniek
voor haar rekening. Iedere week
trekt het programma veel luisteraars vanwege de interessante
maatschappelijke en spraakmakende thema’s. ‘Echt Esther’ is niet
zomaar gekozen titel. Haar brede
interesse in de mens vind je terug
in de onderwerpen en haar wijze van interviewen. “Met de radio
geef ik mensen de gelegenheid
om hun verhaal te vertellen. Het
geeft mij een goed gevoel mensen wat verder te kunnen helpen.
Zo komen vanavond (donderdag
21 februari) ervaringsdeskundigen uit de jeugd verslaving zorg.
Helemaal uit Eindhoven maar
de reis hebben zij er graag voor
over.” Esther ontvangt gasten uit
Aalsmeer, uit de regio maar ook
van ver daar buiten. “Het geeft
mij een brede horizon.” Haar
speurwerk gaat via social media,
van mond tot mond reclame en
er komen ook aanvragen.
Afscheidsfotografie
Het radiowerk zou Esther niet
graag willen missen, maar in wezen heeft zij een opleiding als fotografe. Ook binnen dit werk staat
de mens centraal; portretten en
familietaferelen zijn haar toevertrouwd. “Mijn focus ligt bij mensen en hun verhaal.” Het meest
bijzondere waarin Esther - als ervaringsdeskundige - zich heeft
gespecialiseerd is de afscheidsfotografie. “Ik heb zelf gemerkt
dat je beter en mooier de rouwverwerking periode beleeft door
middel van beeld en tekst. Het
is goed om beelden en woorden
vanuit het verleden vast te leggen voor de toekomst wanneer
de leegte is ontstaan. Zo is er altijd een blijvende herinnering.
Dat kan op velerlei manieren; zoals een foto voor bij de kist of een
terugblik op het leven in familieverband. Door een boekje of al-

Elkaar helpen
Tegenwoordig kom je niet meer
weg om alleen met het vak bezig te zijn waar je hart ligt, wat je
passie is. Nu is een goed ondernemerschap eveneens een vereiste.
Maar, hoe doe je dat en hoe leer
je dat? De uitkomst is Zaai! Een
door de Gemeente, Ondernemend Aalsmeer en Rabobank regio Schiphol gefinancierd coach
traject. Zaai neemt de vele aspecten nauwkeurig onder de loep
die een startende ondernemer
op zijn pad naar succes tegenkomt. “Wat mij aantrok was dat
ervaren ondernemers startende
ondernemers gingen coachen en
begeleiden. De avonden waarbij
dat sterk naar voren kwam, waren de mentor-panel avond en
de avond waar Christiaan Sijnen
zijn verhaal vertelde hoe je een
klant moet benaderen. Ik hoorde zoveel waardevolle aanwijzingen. Overigens heb ik nu op de
intervisie avonden geleerd dat je
als startende ondernemers elkaar
ook heel goed kan helpen. Wij delen onze successen en teleurstellingen, stellen ons kwetsbaar op.
Wij zijn toekomst gericht bezig!
Daarnaast is het ook nog eens
heel gezellig.”
Voor meer informatie: Kirsten Verhoef (project organisator): telefoon 0297-366182 of via de mail
kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon

Bloemen- en plantengroothandel

“Handel voor Valentijn
liep goed door”
Aalsmeer - De Nederlandse bloemen- en plantengroothandel signaleert een vlotte verkoop voorafgaand aan Valentijnsdag op 14
februari. Dat meldt de VGB ondanks de matige start. Volgens de
statistieken van Floridata steeg
de exportwaarde in januari beperkt met 1% tot € 444 miljoen.
Met Brexit voor de deur -Engeland is de tweede exportmarkt
voor bloemen en planten- is er
extra zorg over de haperende afzet in de grootste markt Duitsland.
Wereldwijd is de groei van de exportomzet bemoedigend.
Voor het derde achtereenvolgende jaar realiseerden de Nederlandse bloemen- en plantenexporteurs in januari een hogere exportwaarde, zij het beperkt.
In 2017 en 2018 klom de omzet
met 12% respectievelijk 8%. Dit
jaar stokt de waarde op een plusje van 1%. Dat is vooral te danken aan de snijbloemen, want de
plantenwaarde stabiliseerde.
Gunstige Valentijn
De verkoop richting Valentijnsdag, een van de belangrijkste
geefmomenten voor bloemen
en planten, kwam aanvankelijk trager op gang. ”Dat bevestigt de trend om steeds later in te
kopen. Maar de handel liep wel
goed door”, stelt directeur Marius
Dekker van exporteur DGI vast.
Paul Goedegebuure, directeur
van de op de thuismarkt gerichte groothandel Goedegebuure &
de Mooij: ”Op zich is het gunstig
als Valentijn op donderdag valt

Activiteiten overzicht

bum te maken dat je in droeve tijden kan doorkijken. Ik weet zelf
hoe troostend dat is.” Met Echt
Beeld helpt Esther het verdriet te
verzachten.

en dat lijkt ook dit jaar het geval.”
Lijnrijder Frank Timmermans bevestigt dit. ”Richting het weekend is gunstiger voor de Valentijnverkoop.”
De op Duitsland gespecialiseerde lijnrijder merkt in zijn segment
niet dat de bloemen- en plantenverkoop hapert. Alleen in oktober vorig jaar werd in de voor Nederland belangrijkste markt een
plus genoteerd en bleef de exportwaarde uiteindelijk 3% achter op 1,7 miljard. Het marktaandeel, in 2014 nog 30%, kromp in
2018 naar 27,9%. ”Niemand weet
wat Brexit voor de handel veroorzaakt. Als dan ook de grootste afzetmarkt stagneert is dat zorgwekkend. Ook Zwitserland viel
in januari om niet te verklaren redenen terug. We zien wel groei
in Oost-Europese landen en verder gelegen bestemmingen”, aldus Dekker. Opmerkelijk is dat de
export naar Engeland in de afgelopen maand steeg. ”Dat kan incidenteel zijn”, veronderstelt Wesley van den Berg van Floridata.
Plus in verre bestemmingen
Floridata registreerde in de eerste maand dit jaar bij de totale
groei van 1% een krimp in de top10 exportbestemmingen. Duitsland (-8%), België (-6%), Italië
(-5%), Zwitserland (-4%) en Zweden (-8%) bleven achter. De exportwaarde steeg richting Frankrijk (+6%), Engeland (+12%), Polen (+4%), Rusland (+15%) en Denemarken (+11%). Op jaarbasis
tekent de top-10 voor 80% van
de exportwaarde van 6 miljard.

Estilo Hairfashion viert
tien jarig jubileum
Aalsmeer - Mariska en Bagdat,
de twee meiden van Estilo Hairfashion, kregen ruim tien jaar geleden de sleutel van het pand
aan de Machineweg en gingen
open op 28 februari 2009. Vanwege dit heuglijke feit, én omdat
ze hun kapperszaak onlangs rigoureus hebben verbouwd, vieren zij een feestje. Mariska: “We
stonden vorig jaar eigenlijk op
een soort kruispunt; wat gingen
we doen? Op dezelfde voet verder in de best wel (te) grote ruimte of een verandering? Het werd
het laatste. We hebben de ruimte
kleiner gemaakt. Er is een stukje
afgegaan voor onze buurvrouw
van Soep Aalsmeer. Zij heeft er
nu een keuken bij. Tevens hebben we een ruimte verhuurd
aan schoonheidsspecialiste/medisch pedicure Maroucha en onze, sinds acht jaar, vaste medewerkster Robin combineert haar
knipwerk met nagelstyliste-werk
in een aparte ruimte. De gehele verbouwing hebben we, met
hulp van vrienden en familie, helemaal zelf op ons genomen. De
steigerhouten meubels heeft een
aannemer voor ons gemaakt.” De
kapsalon heeft een stoerdere uitstraling gekregen, maar de huiskamersfeer is hetzelfde gebleven.
“Dat is onze kracht; Een open karakter. En iedereen kan zichzelf
zijn bij ons.” Aldus een tevreden
eigenaresse.

nemen regelmatig deel aan opfriscursussen om up-to-date te
blijven. Zowel mannen, kinderen
als vrouwen zijn van harte welkom in de kapperszaak. Vanwege het jubileum komt er een mega-actie aan: Wassen en knippen
voor maar 10 euro! Maak zo snel
mogelijk een afspraak, want deze
actie loopt van 25 februari tot en
met 1 maart.
65-Plussers kunnen overigens iedere maandag gebruik maken
van een actie; Zij krijgen dan 20%
korting op een knipbeurt. Mariska: “Houd sowieso Facebook en
Instagram in de gaten voor overige aanbiedingen.” Het adres van
Estilo Hairfashion is Machineweg
35 te Aalsmeer, telefoonnummer
0297-321222. De openingstijden zijn: maandag van 11:00 tot
17:30 uur, dinsdag, woensdag en
donderdag van 8:30 tot 17:30 uur,
vrijdag van 8:30 tot 20:00 uur en
zaterdag van 8:30 tot 14:30 uur.
Gratis parkeergelegenheid voor
de deur.

Musica: Boomwhacker work
workshop in “Voor Elkaer”
Vrijdag 22 februari is er een
boomwhackers workshop. Een
boomwhacker is een modern
percussie-instrument. Het
instrument wordt bespeeld
door het tegen een andere
boomwhacker aan te slaan.
Bent u ook nieuwsgierig
geworden naar deze workshop kom dan vrijdag om
14.30 uur gezellig langs en
doe mee. Vrij entree!

Oud Hollandse koffievisite
in Zorgcentrum Aelsmeer
Op 27 februari om 15.00 uur is
er Oud Hollandse koffievisite
met de Zingende Koffiemeisjes. Ze zetten voor u een
lekker kopje koffie en zingen
ondertussen allerlei
Nederlandse liedjes.

Geen bloemschikken
Donderdag 28 februari
is er helaas geen
bloemschikken in wijkpunt
“Voor Elkaer” i.v.m. de jaarDineren in ‘‘Voor Elkaer’’
Woensdag 27 februari kunt u lijkse bewonersvergadering.
genieten van o.a. een bospadDineren in ‘‘Voor Elkaer’’
denstoelen crèmesoep,
Oud Hollandse stampotten
een kipkalkoenspies, kerriein “Voor Elkaer”
saus, tropische groentemix,
Vrijdag 1 maart een heerlijk
huzarensalade, aardappelkroketjes en advocaatbavarois driegangendiner met o.a.
oma’s groentesoep + stokmet chocoladesaus en slagroom naar keus voor € 12,50. brood met kruidenboter, hete
bliksem met een sukadelapje,
U bent van harte welkom
boerenkool met worst,
vanaf 17.00 uur.
hutspot met een balletje
gehakt + vleesjus en griesWorkshop spanendoos
meelpudding met heerlijke
Dinsdag 26 februari is er een
bessensap voor € 15,-. U bent
workshop spanendoos
maken in “Voor Elkaer”. Wilt u van harte welkom vanaf 17.00
uur. Graag van te voren
ook een leuk spanendoos
reserveren bij een van onze
versieren? Dan bent u van
harte welkom! De workshop is gastvrouwen-heer
Tel. 0297820979.
van14.30 tot 16.30 uur.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Hapje en een drankje
Vanwege het 10 jarig bestaan van
Estilo Hairfashion is een ieder van
harte uitgenodigd om te komen
kijken in de vernieuwde salon onder het genot van een hapje en
een drankje op zaterdag 2 maart
van 13.00 tot 17.00 uur. Ook aan
de kinderen is gedacht; er zal een
springkussen zijn. Het is duidelijk;
Mariska, Bagdat en Robin van Es10 jaar = 10 euro actie
tilo Hairfashion maken het iederDe drie meiden van Estilo maken een graag naar het zin.
gebruik van L’Oreal producten en Door Miranda Gommans

Stichting Vrienden van Zorgcentrum

Fietslabyrint in gebruik
genomen in ‘Aelsmeer’

Twee vrienden met een droom

Restaurant ‘Bij Jeff en
Steve’ een feit!
Aalsmeer - Twee vrienden met
een droom. Het openen van een
eigen restaurant. Na jaren hard
werken en veel ervaring op te
hebben gedaan, is het nu dan zo
ver: Restaurant Bij Jeff & Steve is
een feit! Per 1 maart openen de
twee vrienden de deuren van hun
eigen restaurant, dat gevestigd is
op het terrein van Kempers Watersport en uitzicht biedt over de
Westeinderplassen. Gasten kunnen hier genieten van een heerlijke lunch of diner. Jeff en Ste-

ve koken internationaal en bieden twee driegangen menu’s aan
voor 35 euro. Bij deze menu’s kan
gekozen worden voor een bijbehorend bier- of wijnarrangement.
Daarnaast is er een vaste à la carte kaart. Onder andere kan gekozen worden uit kipsaté, runderburgers, rib-eye en zeebaars. Het
gehele menu inzien kan op www.
jeffensteve.nl. Via de website kan
ook een tafel gereserveerd worden, maar dit kan eveneens door
te bellen naar: 06-11786376.

Aalsmeer - De Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer
is in het leven geroepen om voor
de ouderen van Aalsmeer en Kudelstaart extra voorzieningen te
realiseren, die niet kunnen worden gefinancierd uit de normale Zorgcentrum- en Thuiszorgbudgetten. Het doel van de stichting is om ouderen ‘dagen met
een gouden randje’ te bieden.
Onlangs hebben de Vrienden
het Zorgcentrum verblijd met de
aanschaf van een Fietslabyrint.
Hiermee kunnen ouderen een
virtuele fietstocht maken. De bewoner kan plaats nemen op een
hometrainer en door middel van
een bewegend beeldscherm is
het net alsof hij/zij door een echte stad of door een landschap
fietst. Er zijn verschillende routes mogelijk. Zo biedt het apparaat een aangename combinatie
van veilig bewegen en een heus
fietsgevoel.

Aalsmeerse route
Op verzoek van het Zorgcentrum
is er een echte Aalsmeerse route
ontwikkeld. Het apparaat is wel
duur in aanschaf, maar gelukkig
werden, naast de bijdrage van de
stichting Vrienden, voor dit doel
giften ontvangen van het Rabofonds, het Meerlandenfonds, de
Dit record werd na de stijging van verdubbelde in januari, doordat Dutch Flower Group en de Stich5% in 2017 in 2018 geëvenaard. het Chinees nieuwjaar vroeg viel. ting Ouderenfonds. Op 14 febru”We zien verder dat de export En Amerika pluste opvallend met ari is het Fietslabyrint officieel in
naar verre bestemmingen fors 30% in de eerste maand dit jaar”, gebruik genomen. Onder het toeziend oog van het bestuur van de
toeneemt. De export naar China aldus Van den Berg.

Vrienden en vertegenwoordigers
van het Rabofonds en de Dutch
Flower Group ‘fietste’ een 90-jarige bewoonster van het Raadhuisplein, via de Uiterweg en het
pontje naar Rijsenhout.
Donateurs en giften
De Stichting kan haar doelstellingen alleen bereiken met hulp van
haar donateurs. Als u de Vrienden
van Zorgcentrum Aelsmeer hierbij wilt steunen dan kan dit door
u op te geven als donateur of begunstiger. De donatie kan worden gestort op rekeningnummer
NL90 RABO 0300110421 t.n.v.
Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer, onder vermelding
van ´donateur´. De minimumbijdrage voor het donateurschap is
15 euro per jaar. Ook eenmalige
giften zijn uiteraard welkom. Wilt
u er dan bij vermelden dat het om
een eenmalige gift gaat. Alle gelden die binnenkomen worden
volledig besteed voor de ouderen van Aalsmeer.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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kante meter. Verder is in tegenstelling tot de eerste plannen nu
ook de strekdam in het plan opgenomen”, vertellen de bewoners.

“Plan past niet bij beoogde openbare toegankelijkheid”

Grote zorgen bij Werkgroep over
ontwikkeling Fort Kudelstaart
Aalsmeer - Bewoners uit de omgeving van het Fort Kudelstaart
maken zich grote zorgen over
de ontwikkelingen op het fort en
de consequenties voor de omgeving. De ongeveer veertig bewoners hebben de krachten gebundeld en hebben een eigen werkgroep opgericht. Het Fort bij Kudelstaart is een bijzondere plek,
is beeldbepalend voor de bewoners aan de ‘fortbocht’ en straalt
rust uit. Nadat de gemeente in
2016 officieel eigenaar van Fort
Kudelstaart is geworden, is een
tender uitgeschreven om een
goede bestemming aan dit werelderfgoed-monument te geven. Uitgangspunt hierbij was
dat het Fort, na de restauratie,
geheel openbaar toegankelijk
wordt voor alle inwoners, waarbij
de watersport in Aalsmeer gesti-

muleerd wordt en het belang van
het historisch erfgoed wordt uitgedragen.

een zeilerslounge/bar, terras en
een parkeergarage voor circa 150
auto’s.

Hotel- en Congres Fort
De heren De Liefde en Stegenga
kwamen met het plan van Zeilfort Kudelstaart en hopen straks
op goedkeuring van de gemeenteraad. Want, pas als de gemeenteraad het bestemmingsplan wijzigt en omgevingsvergunningen
goedkeurt kunnen de plannen
doorgaan. Volgens de opgerichte werkgroep dreigt het Zeilfort
omgetoverd te worden tot een
grootschalig Hotel- en Congres
Fort. Door de nieuw te bouwen
gedeeltes wordt het Fort namelijk verdubbeld in grootte. Hierdoor ontstaat ruimte voor hotelkamers, meerdere congreszalen,
een restaurant, een spa/welness,

Te grootschalig
”Een richting die niet past bij de
beoogde openbare toegankelijkheid van het Fort, het beeld dat
de gemeenteraad altijd heeft geschetst, en die de kwaliteit van
onze woonomgeving zeker zal
aantasten”, aldus de verontruste
leden van de werkgroep, die overigens willen benadrukken dat
zij niet tegen ontwikkeling van
het Fort zijn, maar de nu aangepaste plannen echt te grootschalig vinden. “De parkeerkelder is
verschoven naar de buitenzijde
van het terrein en zal niet geheel,
maar half ondergronds worden
uitgevoerd. Het aantal parkeerplaatsen is verminderd naar zo’n
140 auto’s. Het aantal hotelkamers is gestegen van 34 naar 35
en de oppervlakte van de multifunctionele zalen is circa 810 vier-

Geen compromissen meer!

Gedeputeerde: “Grenzen
groei Schiphol bereikt”
Amstelland - Adnan Tekin,
lijstrekker van de PvdA NoordHolland is verbaasd over de vastbeslotenheid van minister Cora
van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) om de
groei van Schiphol door te drukken. Tekin maakte vorige week,
bij de lancering van de StemWijzer, al duidelijk dat wat hem betreft Schiphol één van de belangrijkste thema’s is bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. Wat hem betreft zijn de
grenzen van groei voor Schiphol
echt bereikt. Een gesprek is pas
mogelijk als Schiphol de geluidsoverlast en uitstoot heel fors beperkt en de gemaakte afspraken
nakomt.
“Afspraken nakomen”
“Onaangenaam verrast en verbaasd”, was Adnan Tekin toen hij
maandagochtend in de Volkskrant las dat de minister de groei
van Schiphol wil doorzetten vanwege de concurrentiestrijd met
andere Europese luchthavens. Afgelopen januari klapte het overleg waar hij namens de provincie
Noord-Holland aan deelnam. De
omwonenden, luchtvaartbranche, overheden en milieuorganisaties werden het niet met elkaar
eens over het groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol. Schiphol zou graag uitbreiden van jaarlijks 500.000 vliegbewegingen naar 540.000. Omwonenden, milieuorganisatie en bestuurders verzetten zich juist tegen de groei van Schiphol en de
daarmee gepaard gaande overlast en luchtverontreiniging. De
minister zegt nu dat het onmogelijk is de groei van Schiphol tegen
te houden. Een klap in het gezicht
van de mensen die al jaren strijden voor een schonere leefomgeving en minder overlast. “De toekomst van Schiphol ligt in handen van de luchtvaartsector. Die

moeten eerst de afspraken nakomen wat betreft de bescherming
van het binnengebied en minder nachtvluchten”, aldus Tekin
“De luchtvaartsector heeft zich
de laatste jaren niet aan de afspraken gehouden. De tijd dat de
luchtvaartsector vraagt en de bestuurders draaien behoort echt
tot het verleden.” Volgens Tekin
is groei zonder krimp in de huidige tijd niet mogelijk: “Wij sluiten
geen compromissen meer over
de luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Laat Schiphol de huidige afspraken eerst maar eens nakomen voordat we weer met elkaar
in gesprek gaan”. De grote verontwaardiging over de gang van zaken rond Schiphol is zichtbaar op
het gezicht van de Gedeputeerde. Hij vindt de uitspraken van
minister niet getuigen van begrip
voor de inwoners en milieuorganisaties: “De minister stelt nu de
economische belangen van het
grootbedrijf Schiphol boven die
van de inwoners en het milieu
van Noord-Holland.” Wat Tekin
betreft zijn de grenzen van groei
dus wél bereikt.
Veel kritiek
Overigens is Gedeputeerde Tekin niet de enige die verbolgen
heeft gereageerd op de uitspraak
van de minister. Minister Nieuwenhuizen kreeg veel kritiek, ook
van coalitiepartijen. En uiteraard
ook vanuit Aalsmeer. Wethouder
Robbert-Jan van Duijn: “Ik dacht
dat de minister nog ‘een rondje
langs de verschillende delegaties’
zou doen? Of is dat slechts voor
de bühne en staat het besluit al
vast?” De wethouder vindt het
onbegrijpelijk dat de ruim veertig bestuurders in de regio in deze genegeerd zijn. In Den Haag
zijn er ook die iets ‘nuchtiger’ tegen de uitspraak aankijken en
zeggen het te zien als een verkiezingsstunt...

Schril contrast
De werkgroep hebben zij opgericht om te voorkomen dat de
situatie op het forteiland uit de
hand gaat lopen. “Wij accepteren
niet dat de wens om het Fort tot
een ‘icoon voor de watersport’ te
maken naar de achtergrond verdwijnt door de invulling met grote vergaderzalen en teveel hotelkamers. Deze zaken zijn niet van
waarde voor inwoners van Kudelstaart en Aalsmeer, passanten en toeristen, maar zorgen
wel voor overlast. De thans voorliggende plannen staan in schril
contrast met de uitgangspunten,
die door de gemeenteraad zijn
aangegeven.”
Recreatie en watersport
Natuurlijk vrezen de bewoners
ook voor veel (geluids)overlast en
extra drukte op de Kudelstaartseweg met nu al veel verkeersbewegingen per etmaal. “Wij zijn
ons er van bewust dat de leefomgeving aan verandering onderhevig is, maar niet op deze grootte”,
gaan de heren en dames verder.
De Werkgroep Fort Kudelstaart
wil graag met de gemeente om
de tafel voordat de kans én de
wens om met het Fort de recreatie te versterken, de binding
met de watersport te vergroten
en openbare toegankelijkheid te
creëren, niet meer mogelijk is.
En voor deze ‘discussie’ is voldoende tijd, zo weet de werkgroep. De gemeente laat nu eerst
een consoliderende restauratie
uitvoeren en na deze nodige opknapbeurt zal het Fort voor vele
jaren in goede staat beschikbaar
zijn. “In de tussenliggende periode kan dan worden gekeken naar
een passende invulling, gedragen
door de inwoners van Aalsmeer
en Kudelstaart”, besluiten de leden van de werkgroep. Meer weten? Kijk dan op www.fortkudelstaart.com. Reageren? Dat kan
via info@fortkudelstaart.com.

Inwoners vroegtijdig bij plannen betrekken

Motie en amendement
over participatie in Raad
Aalsmeer - De gemeenteraad
heeft tijdens de vergadering op
14 februari een motie ‘standaard
werkwijze participatie projecten’
unaniem aangenomen. De motie was ingediend door D66 en
het CDA en kreeg volle steun van
de collega’s van AA, PvdA, VVD,
GL en de VVD. Het college wordt
in de motie opgeroepen om een
werkwijze te ontwikkelen voor
participatie bij projecten door
derden. De raad wil hierover voor
het zomerreces 2019 geïnformeerd worden. Tijdens het vaststellen van het raads- en collegeprogramma hebben alle partijen uitgesproken het belangrijk
te vinden dat inwoners vroegtijdig bij plannen worden betrokken en duidelijkheid wordt gegeven over de verwachtingen. Ook
is door allen aangegeven aan de
betrokkenheid van inwoners een
impuls te willen geven. Er zijn op
dit moment veel projecten die
van start gaan of in de steigers
worden gezet in de gemeente. Bij
projecten van derden ontbreekt
een standaard werkwijze van participatie en dit leidt tot onduidelijkheid bij zowel initiatiefnemers
als bij inwoners.
Nota beleidskaders
Dat de motie ingediend werd,
had te maken met de nota beleidskaders Ophelialaan westzijde. Hierin stelt de gemeente de
uitgangspunten en ruimtelijke
kaders vast voor dit gedeelte van
de winkelstraat (aan de overzijde

Presentatie onderzoek
verkeer in Kudelstaart

Getuigen
gezocht van
verkeerstwist

Extra hoofdstuk
Door het CDA en D66 werd hierover een amendement ingediend. De fracties vinden dat participatie een grotere rol moet
krijgen in de nota. Aan de nota wordt nu een extra hoofdstuk
toegevoegd met als titel participatie. De volgende tekst gaat nu
toegevoegd worden: “Het is aan
de initiatiefnemers om in overleg
met de omwonenden en andere
belanghebbenden te komen tot
een gedragen plan, binnen de in
deze nota genoemde randvoorwaarden. Initiatiefnemer overlegt bij de start van de planvorming een participatieplan met
de gemeente waarin staat hoe en
wanneer inwoners bij de plannen
worden betrokken. Participatie
moet plaats vinden op ieder geval trede drie (adviseren) van de
participatieladder. Voor de participatie dienen omwonenden
en (vertegenwoordigers van) het
wijkoverleg Stommeer te worden
uitgenodigd.” Het amendement
is met algemene stemmen (unaniem) aangenomen, net als overigens de nota beleidskaders Ophelialaan westzijde.

Politie zoekt getuigen!

Drie straatovervallen in
drie dagen in Uithoorn

Uithoorn - In de week van 11 tot
en met 17 februari hebben in Uithoorn drie overvallen plaatsgevonden, waarvan twee op maaltijdbezorgers. De politie doet onderzoek naar deze misdrijven en
is op zoek naar getuigen. Op donderdag 14 februari is een 15-jarige maaltijdbezorger rond 20.40
uur met geweld door drie jonge
mannen beroofd op de kruising
van de Wiegerbruinlaan en de
Willem Klooslaan. Twee dagen later, op zaterdag 16 februari is het
weer raak. Ditmaal aan de Alfons
Ariënslaan. Rond 20.30 uur trekken twee jongens een 16-jarige
koerier van zijn fiets. Zij beroven
hem in de portiek van de voormalige Openbare Bibliotheek.
Op zondag 17 februari wordt een
22-jarig slachtoffer rond 23.00
uur op de Ter Braaklaan onder bedreiging van een mes gedwongen zijn portemonnee af te staan.
De twee daders gaan er vandoor
in de richting van de Romeflat.
Aalsmeer - Op donderdag 28 fe- verkeersonderzoek Kudelstaart. In alle gevallen is er een gering
bruari wordt er een raadsinforma- Tijdens deze presentatie zal er geldbedrag buit gemaakt.
tief overleg gehouden waar het worden ingegaan op de verkeersverkeersonderzoek Kudelstaart afwikkeling van de Westeinder- Wiegerbruinlaan
wordt gepresenteerd aan de ge- hage en ook die van de beoog- Van twee van de drie verdachten
meenteraad van Aalsmeer. Daar- de woningbouwlocatie Hoofd- van de beroving aan de Wiegerbij wordt ook ingegaan op de im- weg-zuid.
bruinlaan is een signalement bepact van de nieuwbouwprojec- De raadsinformatiebijeenkomst kend. De mannen zijn ongeveer
ten Westeinderhage en Hoofd- wordt gehouden op donderdag 1.745 meter lang, hebben een
weg-zuid op de verkeersafwikke- 28 februari en begint om 20.00 licht getinte huidskleur en worling in Kudelstaart.
uur in de raadzaal van het ge- den qua leeftijd geschat op 15
De raad heeft aangegeven be- meentehuis. Geïnteresseerd? De tot 17 jaar. De een heeft een tennieuwd te zijn hoe de afwikkeling bijeenkomst is openbaar. Belang- ger postuur en opvallende dikvan het verkeer in Kudelstaart zal stellenden zijn welkom om als ke wenkbrauwen. De ander heeft
gaan met het oog op de ontwik- toehoorder de bijeenkomst op een normaal postuur. Beiden
keling van het nieuwbouwpro- de publieke tribune bij te wonen droegen een pet en hadden hun
ject Westeinderhage. Een toename van woningen betekent ook
fietste op vrijdag 8 februari rond
een toename van verkeer en gezes uur in de avond niet richting
zien de problemen die momende Machineweg vanaf het dorp,
teel al worden ervaren met bemaar reed juist naar het Centrum
trekking tot de verkeersafwikketoe. De man heeft behoorlijk letling in Kudelstaart heeft de raad
sel opgelopen en moest zich laverzocht om informatie over dit
ten behandelen in het ziekenonderwerp. Zodoende heeft de
griffie van Aalsmeer in afstem- Aalsmeer - Vorige week werd een huis. Eén getuige heeft zich geming met de portefeuillehouders oproep gedaan voor getuigen na meld, maar de politie hoopt dat
ruimtelijke ontwikkeling en wo- een mishandeling op de Oost- er meer omstanders getuige zijn
nen/verkeer een overleg geor- einderweg. Een 49-jarige fietser geweest van de twist en informaganiseerd. Tijdens dit overleg zal uit Aalsmeer heeft klappen ge- tie hebben. De politie is bereikbureau Goudappel Coffeng een kregen van een automobilist na baar via 0900-8844 of anoniem
presentatie verzorgen over het een verkeerstwist. De inwoner via 0800-7000.

Openbaar informatief overleg

van de Burgemeester Kasteleinweg). Het stuk geeft kaders mee
waarbinnen mogelijke ontwikkelingen plaats mogen vinden. In
de nota staat dat het aan de initiatiefnemer zou moeten worden
overgelaten om in overleg met de
omwonenden te komen tot een
gedragen plan.

gezicht bedekt met een sjaal
Alfons Ariënslaan
De twee verdachten van de beroving aan de Alfons Ariënslaan
kunnen als volgt worden omschreven: De een ongeveer 1.70
tot 1.75 meter lang, de ander een
stuk groter (1.85 tot 1.90 meter),
respectievelijk tenger en gezet
postuur en leeftijd 15 tot 17 jaar.
Beide droegen een lange zwarte
jas met capuchon en hadden hun
gezicht bedekt met een sjaal of
een kol van een trui.
Ter Braaklaan
Eén van de twee verdachten van
de beroving aan de Ter Braaklaan
is volgens getuigen een lange
man (ongeveer 1.90 meter), met
krullend haar. Hij droeg een capuchon en gezicht bedekkende
kleding.
Getuigenoproep
De politie wil graag weten wie
deze daders zijn en vraagt hierbij de hulp van het publiek. Heeft
u op 14, 16 of 17 februari iets opvallends gezien of gehoord met
betrekking tot deze zaken? Dan
hoort de politie dat graag via
0900-8844. Anoniem bellen kan
via 0800-7000. Ook kan via de
website van de politie het tipformulier ingevuld worden.

Botsing auto
en scooter
Aalsmeer - Op de Stommeerkade zijn maandag 18 februari rond
kwart voor zeven in de avond een
scooter en een auto op elkaar gebotst. Dit gebeurde ter hoogte van de kruising met de Burgemeester Kasteleinweg. Een ambulance is ter plaatse gekomen voor
de scooterrijder. Deze is ter plekke door het ambulancepersoneel
behandeld en hoefde niet mee
naar een ziekenhuis. Beide voertuigen zijn licht beschadigd. De
politie doet onderzoek naar de
oorzaak van het ongeval.
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Geslaagde muziekmiddag in Aelsmeer

Concert voor ouderen
door Jody en Aristakes
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
16 februari hebben Jody Pijper en
Aristakes opgetreden in Zorgcentrum Aelsmeer. Jody laat al jaren
van zich horen als achtergrond
zangers en heeft muzikale medewerking verleend aan diverse programma’s. Jody treedt solo
op, maar ook regelmatig met zanger Aristakes. De twee zijn goed
op elkaar ingespeeld, zo werd al
snel duidelijk tijdens het concert
in het zorgcentrum. Ze hadden
bewust gekozen voor een ander
repertoire dan wat ze altijd zingen. Herkenbare liedjes voor ouderen werden ten gehore gebracht, zoals ‘Brandend zand’ van
Anneke Grönloh en ‘Het dorp’ van
Wim Sonneveld, afgewisseld met
Engelstalige nummers, waaronder ‘Sweet Caroline’ van Neil Diamond. Ook het nummer ‘She’ van
Charles Aznavour werd heerlijk
mee gezongen.
Ondanks dat het concert op zaterdag in de middag gegeven
werd, was de grote zaal gevuld
met minstens 60 personen. In de
pauze werden de bewoners en
bezoekers getrakteerd op heer-

lijke worst en kaas en sapjes, geserveerd door de groep fantastische vrijwilligers die zorgcentrum
Aelsmeer rijk is. Bewoners, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers
kijken terug op een heel gezellige
muziekmiddag.
Oud Hollandse koffievisite
Op woensdag 27 februari om
15.00 uur is er Oud Hollandse koffievisite met de Zingende Koffiemeisjes in Zorgcentrum
Aelsmeer. Ze zetten voor u een
lekker kopje koffie en zingen ondertussen allerlei Nederlandse
liedjes.

Paardencoach door de mangel
Dierentolk Tamara Groeneveld
was afgelopen maandag de 243e
gast in ‘Door de Mangel’. De in
Aalsmeer geboren en getogen
blondine is magnetiseur, dierentolk en nanny bij een Bloemendaals gezin. Tevens bezit zij het
zogenaamde zesde zintuig. Ze
geeft healing behandelingen
voor mens en dier. Zij omschreef
zichtzelf als gedreven, empathisch en positief. “Je bent de regisseur van je eigen gedachten”,
aldus de 24-jarige ex-grondstewardess die de balans in haar leven weet te vinden door meditatie. Naast al deze bezigheden
is Groeneveld ook een fervent
paardenliefhebster. Ook Tamara
heeft een nieuwe gast gevonden
en voor komende maandag 25
februari haar moeder gevraagd
plaats te nemen achter de microfoon. Vanaf 19.00 uur zal Elly
Groeneveld haar verhaal komen
vertellen. Elly coacht met behulp van paarden. Tamara wil van
haar moeder weten of zij ook was
gaan coachen als zij geen paarden zou hebben. Deze en nog vele andere vragen zullen maandag

Aalsmeer - Een wintermiddag,
leuk om eens reacties door te nemen op mijn column over de Bovenlanden. Na ruim een jaar geschreven te hebben kan ik van al
deze schrijfsels bijna een boekje Zwet gesignaleerd. Maarten belsamenstellen. Deze mailtjes zijn de mij om te zeggen dat hij deze
mooie creaties maakt. Leuk zijn
ware cadeautjes.
de reacties waarin mensen ideeen aangeven om over te schrijven.
Lievelingskleur
Een lezeres schrijft mij, vanaf haar Zoals bijvoorbeeld vogels zoals de
boot op de Loire, hoe leuk ze het fitis, zwartkop of buizerd, allemaal
vindt om weer even thuis te zijn inspiratiebronnen voor leuke artiop de slootjes en meertjes van kelen. Een Kudelstaartse schreef
Aalsmeer - Op donderdag 28 fe- De meezingavond wordt gehou- de Westeinder. Ze geniet ontzet- mij dat ze geen idee had waar het
bruari is er weer een vrolijke mee- den in cultureel café Bacchus in tend van de koolzaadvelden in over ging als mensen het over de
zingavond voor sopranen tot en de Gerberastraat 4 en is van 20.00 Frankrijk en vertelt mij dat geel Bovenlanden hadden, door mijn
met bassen bij het gezellig smart- tot 22.00 uur. Hou je van zingen? prachtig is! In de bewuste column stukjes is het haar helemaal duilappenkoor ‘Denk aan de Buren’. Dan ben je van harte welkom!
schreef ik dat geel niet mijn lieve- delijk geworden. Veel reacties na
lingskleur is, maar wel de dotter- uitleg over seringen, sneeuwbal
bloem, een vroege voorjaarsbode en ilex teelten op de zwarte grond
in knalgeel! Mijn achternicht An- van de bovenlanden. Dat de teelt
nie reageerde ook op deze mooie zo arbeidsintensief is had een
bloem. In de jaren veertig van de groot aantal lezers niet verwacht.
vorige eeuw haalde haar broertje
de planten uit de rietbonken, zet- Wijzer geworden.
te ze in houten kistjes en gaf ze De twee vriendinnen Anneke
mee aan zijn vader die ze naar de en Anita peddelen elke woensveiling bracht, zodat hij een zak- dagmiddag met de kano over de
Aalsmeer - Je kunt je nauwelijks traind om het niet te laten mer- centje verdiende. Gelukkig heeft Poel, onder andere door de Westvoorstellen wat het betekent om ken! Op vrijdag 15 maart van hij niet de hele populatie om zeep einderdijksloot, genietend van
het dagelijks leven te leven zon- 13.30 tot 17.00 uur wordt er aan- geholpen. Erg leuk was toen An- de mooie natuur. “Super!”, was
der voldoende begrip van taal. Je dacht besteed aan dit probleem nie mij schreef, nadat ik een co- hun reactie “Nu weten we eindezou dit artikel niet kunnen lezen. in De Oude Veiling. Bent u werk- lumn over de Westeinderdijk- lijk wat het aparte eilandje midEn wat er wekelijks in deze krant nemer en werken er bij u ook sloot had gemaakt, dat mijn en den in de Westeinderdijksloot is.”
staat over het wel en wee van mensen met een taalprobleem? haar voorvader Arien Jan Willemsz Ik word blij van al deze reacties en
Aalsmeer: je zou het niet weten. Dan bent u van harte welkom op rond 1600 woonde op de westein- blijf mijn Bovenlanden belevenisHet etiket dat op het doosje van deze middag. En dat geldt ook derdijk.
sen graag nog een tijd op papier
je medicijnen zit, daar staat op voor leerkrachten, doktoren, sozetten.
wanneer je de medicijnen moet ciaal werkers, enz. De vrijwilli- Vogels
bob@bovenlanden.nl
innemen, hopen dat je het goed gers van het Taalpunt gaan ie- In een zomers verhaal schreef ik
hebt onthouden! De aanbie- dereen duidelijk maken, dat de- over het verschil tussen de Canadingen in de supermarkt? Toch ze mensen recht hebben op hulp dese gans in Aalsmeer Oost en de
maar gewoon die vertrouwde van inwoners en wijzen op de kolgans op de Poel. (Ik had de nadoos nemen. En dan ‘s avonds op mogelijkheden die er zijn.
men van de ganzen gegoogeld).
de televisie: er schijnt een mooie Ga voor meer informatie en aan- Een oude vriend van mijn vafilm te komen, maar die onder- melding naar: www.wereldbuur. der mailde mij keurig dat het de
titeling, misschien wil je doch- nu/taalevenement
brandgans en de grauwe gans water van 10 het weer een keerren. Haha, een kleine terechtwijtje voorlezen? Dit lijkt allemaal Wekelijks Taalpunt
zing dus. De uit een boomstam
ver van je bed, maar weet je, dat Direct al iemand helpen om met gesneden uil die ik in een elzenruim 4.000 mensen in Aalsmeer de Nederlandse taal om te gaan? haag zag op een tocht door het
met dit probleem worstelen? Dat Aanmelden kan op dinsdag tus- Oosteinderpoelgebied is inmidmoet er dus ook ergens bij jou sen 12.00 en 13.00 uur bij Het dels ook op een eiland aan het
in de buurt iemand zijn. Je kunt Taalpunt in de bibliotheek in de
het je niet voorstellen, maar de Marktstraat. U doet er veel menmensen met dit probleem heb- sen een plezier mee, immers: Alben zichzelf er als het ware in ge- les is taal!

Meezingen met smartlappen

4.000 Inwoners worstelen
met (Nederlandse) taal

aan de 244e gast worden voorgelegd in ‘Door de Mangel’. Mocht
je als luisteraar een vraag hebben, mail deze dan naar: info@radioaalsmeer.nl of bel tijdens de
uitzending naar de studio: 0297384949.
Politiek over verkiezingen
Dinsdag 26 februari ontvangen
Erik Kreike en Sem van Hest leden van de huidige Provinciale
Staten. Zowel als gast in de studio
als via de telefoon. Zij zijn tevens
kandidaten voor de verkiezingen
van 20 maart aanstaande. Er is
aandacht voor het belang van de
provincie en daarnaast ook aandacht voor de Waterschappen,
waar eveneens op gestemd kan
worden op 20 maart. Hiervoor
aanwezig is oud-wethouder Jop
Kluis, nu kandidaat voor één van
de waterschappen.
‘Let’s Make Memories’
Op zaterdag 23 maart slaan voor
de tweede keer vijf lokale omroepen en stichting Living Memories
de handen ineen om geld in te
zamelen. Deze stichting biedt gezinnen waarvan een van de kinderen ernstig ziek is de mogelijkheid om een videoportret te maken wat een blijvende en tastbare herinnering voor in de toekomst zal vormen. In De Waterlelie is een spinning marathon
en in Studio’s Aalsmeer wordt
10 uur lang radio gemaakt door
RTV Amstelveen, RickFM (Uithoorn), Meerradio (Haarlemmermeer), JammFM (Ouder-Amstel)
en Radio Aalsmeer. De lokale omroep is te beluisteren via 105.9
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. Daarnaast is Radio Aalsmeer te vinden op televisie met Tekst TV: kanaal 12 van
Caiway, of kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort. Radio Aalsmeer
volgen kan ook via facebook en
twitter.

Ontbijt voor grote carnavalsoptocht

“Alaaf, alaaf. Ontbijten
in Op de Hoek is gaaf”
Kudelstaart - Op zondag 3 maart
organiseert café ‘Op de Hoek’
een Carnavalsontbijt voor aanvang van de grote optocht. Vanaf 9.11 tot 11.11 uur kan iedereen aanschuiven om te genieten
van een heerlijk ontbijt, bestaan-

Stapels reacties

Bijenkomst ‘Alles is taal’ op 15 maart

Jeugdwelzijnswerker te
gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Tussen zijn 15e en
25e was Marc Min verslaafd aan
drugs. Het lukte hem om die tijd
achter zich te laten en twintig jaar
geleden startte hij, zonder enige opleiding in dit vakgebied,
als jeugdwelzijnswerker in de
gemeente Laarbeek. Sindsdien
heeft hij met zijn aanpak al veel
jongeren van verslavingen afgeholpen. Gaby Rasters ontmoette
Marc via haar werk als Programmamanager Jeugdcriminaliteit.
Zij werkt nu aan zijn biografie
omdat zij van hem onder de indruk raakte. Vandaag, donderdag
21 februari, schuiven Marc en Gaby aan bij Echt Esther, samen met
Olivier (17). Hij is recent dankzij
Marc afgekickt. Heb je een vraag?
Mail deze dan naar esther@radioaalsmeer.nl.

BOVENLANDEN

de uit verse broodjes en vleeswaren, gekookte of gebakken eieren
en andere lekkernijen. Het ontbijt is inclusief koffie, thee en sinaasappelsap en kost 8,88 euro per persoon. Opgeven voor
dit ontbijt kan tot en met woens-

Bewoners verpleeghuis klaar voor dé tocht

‘It giet oan’ in Rozenholm!
Aalsmeer - In januari 1909 werd
de eerste officiële Elfstedentocht
gereden. Nu 100 jaar na dato
wordt iedereen in Rozenholm op
woensdag 27 februari meegezogen in het ware Elfstedentocht
gevoel. De bewoners gaan de
uitdaging aan om deel te nemen
aan een bijzondere beleving, de
tocht der tochten. Met winterse
en schaats-gerelateerde decoraties wordt Rozenholm omgetoverd tot een ware Elfstedenroute.
Gelet op het weer wordt het
waarschijnlijk geen barre tocht.
Wel een tocht met hindernissen en uitdagingen. De start is
om 10.00 uur in Leeuwarden, te
beginnen met een warming up.
Vandaar naar Sneek en IJlst. Door
naar Sloten waar een spannende schaatsganzenbord wedstrijd
gespeeld moet worden. Dan is
het tijd voor de inwendige mens,
koekhappen in Stavoren. In Hindelopen moet een ‘klun’ parcours
afgelegd worden. Zo gaan de bewoners samen met hun begeleiders, sportief het hele huis door.
Mutsen op mutsen af, sneeuwbal gooien, rebus oplossen, Elfdag 27 februari aan de bar of via
info@cafeopdehoek.nl. Na het
ontbijt kan een ieder genieten
van de optocht en na afloop het
feestje verder vieren in het café
aan de Kudelstaartseweg. ‘Op de
Hoek’ is zondag 3 maart open tot
17.33 uur. Er wordt deze dag geen
lunch of diner geserveerd. Eigenaar Beatle Raadschelders: “Alaaf,
alaaf. Ontbijten in Op de Hoek is
gaaf.”

stedenpuzzel maken en schotsen
schuiven. In alle elf steden is er
een opdracht en er moet gestempeld worden. De koek en zopie
ontbreekt natuurlijk niet en tussen de middag kan iedereen genieten van een heerlijk kom erwtensoep. Bij de finish in Leeuwarden worden de stempelkaarten
ingeleverd en krijgen alle deelnemers een verrassing. De winnaar
van deze Elfstedentocht wordt
aan het einde van de dag bekend
gemaakt en gehuldigd.
Veel activiteiten
In verpleeghuis Rozenholm
wordt veel aandacht besteed aan
het welzijn van de bewoners. Het
huis ligt midden in de levendige dorpskern van Aalsmeer en
men kijkt uit op de historische
tuin en het water. Het is een prettig gebouw met veel licht en grote ramen, direct aan het water, de
Brandewijnsloot. In Rozenholm
is genoeg te doen. Er zijn algemene activiteiten voor iedereen
en activiteiten die op de afdeling plaatsvinden. Er worden barbecues georganiseerd, vrijwilligers en medewerkers gaan met
bewoners naar de markt of naar
de winkels en elke maand zijn er
leuke optredens. Bij Rozenholm
hoeft niemand achter de geraniums te zitten, want iedereen,
maar dan ook écht iedereen, kan
van betekenis zijn voor een ander. Hoe mooi is het voor de bewoners om met elkaar en samen
met mantelzorgers, vrijwilligers
en medewerkers de Elfstedentocht te volbrengen. ‘It giet oan’
in Rozenholm!

Snoeicursus op de Tuin
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 2
maart staat de legendarische
snoeicursus op Historische Tuin
weer op het programma. Maak
gebruik van deze buitenkans en
fris uw kennis op. De tuinexperts
geven tips en tricks. De lente is in
aantocht: de juiste tijd om in de
tuin te gaan snoeien!
Om 13.30 uur start het theoretische gedeelte in de veilingzaal,
waarbij uitleg wordt gegeven
over hoe en wanneer te snoeien. Hierna gaat de groep de Tuin
op en wordt de zojuist opgedane bagage in de praktijk tot uitvoer gebracht. Naast vruchtbomen, komen ook heesters, rozen
en hortensia’s aan bod. Als extratje worden ‘probleemgevallen’ in
uw tuin behandeld. Neem een foto of plaatje mee en de Tuin specialisten geven advies hoe te handelen. Het einde van de snoeicursus wordt rond 16.00 uur verwacht. De kosten bedragen 11,50

euro per persoon en dit bedrag
is inclusief koffie of thee en een
handleiding snoeien. Warme kleding en stevige schoenen worden aanbevolen. Aanmelden kan
via coordinator@historischetuinaalsmeer.nl of bel naar 0297322562. De ingang van de Historische Tuin bevindt zich op het
Praamplein.
Meer informatie op: www.historischetuinaalsmeer.nl

Kopen, verkopen en rond kijken

Vogelbeurs in De Baccara
Aalsmeer - Op zondag 24 februari organiseert Vogelvereniging
Aalsmeer weer een grootse vogelbeurs in hal De Baccara in de
Baccarastraat 1. De beurs is open
van 10.00 tot 12.30 uur. Iedere vogelliefhebber is welkom om vogels te kopen, te verkopen, te ruilen of rond te kijken en vragen te
stellen betreffende vogels, voedsel en huisvesting.
De entree bedraagt 1 euro voor
iedereen die komt kijken of kopen. Met het toegangsbewijs maken bezoekers kans op een leuke
attentie. Verkoop van eigen vogels is gratis, zowel voor leden als

bezoekers. Aanwezig zijn diverse soorten vogels, zoals tropische
vogels, kanaries en kromsnavels.
Ook worden diverse soorten zaden en zaadmengsels en vogelkooien te koop aangeboden.
De vogelvrienden van Aalsmeer
bezitten het keurmerk van de Nederlandse bond van vogelliefhebbers, voor het diervriendelijk
behandelen van haar vogels met
in achtneming van de milieu eisen die tot heden van kracht zijn.
Een hele eer om dit keurmerk
van diervriendelijkheid te mogen voeren. Voor inlichtingen: 0610666878.
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kinder- en jeugd

Struinen met ouder en
kind in het Bos
Amstelland - Op zondag 10
maart kunnen ouders en kinderen (van 5 tot 10 jaar) meedoen
met activiteiten voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen in
het Amsterdamse Bos. Van 13.30
tot 14.30 uur: Struinen met ouder en kind. Zin om samen met
je kind in het Bos op onderzoek
uit te gaan? Jullie ontdekken wat
de natuur voor jou en je kind te
bieden heeft om samen verder te
groeien.
Van 15.00 tot 16.00 uur: Struinen
met ontwikkelingsgelijken. In het
Bos kun je heerlijk jezelf zijn. Tijdens het struinen maak je gebruik van al je zintuigen. Elke keer
staat een thema centraal, waar-

aan een verhaal en opdrachten
zijn gekoppeld.
De start van deze activiteiten is
bij de grote parkeerplaats van de
Geitenboerderij. Kosten 15 euro per ouder/kind. Vooraf te betalen in De Boswinkel. Deelname
voor minimaal zes en maximaal
acht koppels. Het struinen staat
onder leiding van ECHA-specialist Katja van Dalen van ‘Natuurlijk
Begaafd’. De andere data zijn zondag 14 april en zondag 26 mei.
Verplicht aanmelden via 0205456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel, Bosbaanweg 5 en iedere dinsdag
tot en met zondag geopend van
10.00 tot 17.00 uur.

krant

Jeugdvoetbal

Overwinning voor JO8-2
voetballers van RKDES

Thema ‘Lekker kleurtje’

Graankorrel Got Talent
Kudelstaart - Woensdag 13 februari werd op De Graankorrel
het februarifeest, oftewel ‘Graankorrels Got Talent’, gevierd. Het
thema dit jaar was ‘lekker kleurtje’. Iedereen mocht in één of
meerdere kleuren verkleed komen.
Al weken werd er druk geoefend
voor het optreden. Na de voorrondes werd er uit elke klas één
act gekozen voor de finale. Er
werd toneel gespeeld, gezongen

en gedanst. Ook waren er leerlingen die instrumenten bespeelden. Winnaars van de Graankorrels Got Talent beker waren kinderen uit groep 4 en 5. Dit jaar
was er ook een teken- en kleurwedstrijd. Vier kinderen gingen
naar huis met een kleurrijke prijs.
Verder werden er prijzen uitgereikt aan leerlingen die het
mooist verkleed waren. Het was
een gezellige en kleurrijke ochtend op De Graankorrel.

Aalsmeer - Ieder weekend wordt
er volop gevoetbald in Aalsmeer
en Kudelstaart. Voetbal is nog altijd de populairste sport bij jongens en de laatste jaren zijn er
ook steeds meer meiden die wekelijks het voetbalveld betreden,
zeker na het grote succes van het
Nederlandse vrouwenelftal.
Zowel bij FC Aalsmeer als bij RKDES Kudelstaart wordt er door de
meeste jeugdteams gevoetbald
op zaterdag. Er wordt ‘thuis’ gespeeld, maar regelmatig ook uit.
De JO8-2 van RKDES ging 16 februari op bezoek bij de Legmeervogels in Uithoorn en wist dit
‘dorpenduel’ te winnen met 3-2.
Trots gingen de voetballertjes,
hun fans en begeleiders terug

naar Kudelstaart waar in de kantine natuurlijk deze overwinning
is gevierd!
Eerste teams
Het ‘grote’ RKDES was overigens
afgelopen zondag 17 februari vrij.
De eerste teams van FC Aalsmeer
moesten zaterdag en zondag wel
‘aan de bak’. FCA zaterdag wachtte een uitwedstrijd tegen CSW
in Wilnis. Deze ‘strijd’ bleef onbeslist: 1-1. FCA zondag moest iets
verder rijden voor de wekelijkse
voetbalwedstrijd. Sporting Leiden was in Leiden de tegenstander. Een sterke tegenstander, zo
bleek. Er werd door Aalsmeer met
3-0 verloren.
Foto: www.kicksfotos.nl

Veel (klassieke) muziek en interactie

Werkzaamheden bij kinderboerderij

Bomen weg voor vijver en
wandelbrug in Hornmeer
Aalsmeer - Waarschijnlijk is het
wel opgevallen. Er zijn diverse bomen verdwenen rond de kinderboerderij in de Hornmeer.
Met de herinrichting van het park
wordt er ook groot onderhoud
verricht aan de vijver van Boerenvreugd. De boerderijvijver wordt
verbonden met de vijver in het
park en er komt een wandelbrug.
Ook wordt de beschoeiing vernieuwd en de beplanting onder
handen genomen.
Op dit moment is het erg kaal bij
de vijver, maar er komt nieuwe
beplanting voor terug. “Het wordt
een waar insecten- en eendenparadijs als het straks allemaal klaar

is”, aldus de medewerkers van
Boerenvreugd.
Ontdekken en spelen
Overigens een bezoek brengen aan de kinderboerderij in
de Beethovenlaan blijft een aanrader. De onlangs geboren geiten drieling mag naar buiten en
ze zijn volop het buitenleven en
de andere dieren aan het ontdekken. De geitjes zijn super nieuwsgierig en ondeugend. En natuurlijk heeft Boerenvreugd nog veel
meer andere grote en kleine dieren en een uitgebreide speeltuin
voor kinderen in diverse leeftijdscategorieën.

Jeugdschaken

Duel der Luken bij AAS
Aalsmeer - In de 18e ronde van
de jeugdcompetitie schaken bij
AAS stond weer het duel der Luken op de agenda. Maar Luuk V. is
momenteel erg in vorm en Luuk
B. ging dan ook ten onder. Christiaan verstevigde zijn tweede
plaats door te winnen van Simon.
Konrad had een spannende partij tegen Robert, die het lang
vol hield tegen het jonge talent,
maar tenslotte toch ten onder
ging.
Merel had pech met de indeling en moest tegen derde stapper Marien. Merel gaf goed partij, maar drie jaar meer AAS-les
betaalde zich uit en Marien won.
Merel is al een echte AAS, want
de rook kwam uit haar oren en er

zal nog meer gestudeerd worden
want van verliezen, daar houdt
Merel niet van. Victoria speelde
een rustige remise tegen Rink.
Derde AAS dame Lola was helaas afwezig. De enige zwart speler die deze ronde won, was Niek
die Rune wist te verslaan. Het
broeder duel Kevin versus Sem
werd door de oudste broer Kevin
gewonnen, hetgeen de jongste
broer geen goed idee vond. Kai
en Pieter besloten tot remise en
Bryan won van Dylan.
Komende vrijdag 22 februari is
AAS gesloten wegens de voorjaarsvakantie. Kijk voor de stand,
de uitslagen en meer informatie
op www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Voorstelling ‘Een huis
voor Harry’ in de bieb
Aalsmeer - Theatermaker Ton
Meijer brengt het prentenboek
van het jaar ‘Een huis voor Harry’ tot leven in de Bibliotheek
Aalsmeer op woensdagmiddag
27 februari. De voorstelling vol
muziek en interactie is een ervaring die je niet snel zult vergeten.
In het kader van de nationale
voorleesdagen is theatermaker
Ton Meijer aan de slag gegaan
met het prentenboek ‘Een huis
voor Harry’ van schrijver en illustrator Leo Timmers. Harry is eigenlijk een binnen poes, maar
wanneer Vera hem vraagt om tikkertje te spelen laat hij zich overhalen naar buiten te gaan. En
dan gebeurt er waar hij het allerbangst voor is. Hij raakt Vera kwijt
en weet niet meer hoe hij de weg
terug naar huis moet vinden.

op opsteken. Kinderen die jong
zijn voorgelezen krijgen later ook
meer plezier in zelf lezen. Deze
voorstelling is interactief voorlezen op z’n allerbest en is voor jonge peuters een ervaring om niet
snel te vergeten.

Klassieke muziek
Ton Meijer ontwikkelde een unieke speelstijl en speelt zijn voorstellingen over de hele wereld. De
voorstelling ‘Een huis voor Harry’
zit vol klassieke muziek en de kinderen uit het publiek worden een
levend onderdeel van de voorstelling. De voorstelling is alleen
op 27 februari te zien in Bibliotheek Aalsmeer. Meer informatie
over de voorstelling vind je op de
website van de Bibliotheek www.
debibliotheekamstelland.nl.
Praktische informatie: TheaterInteractiviteit
voorstelling ‘Een huis voor Harry’
Voorlezen draagt bij aan de taal- is op woensdag 27 februari van
ontwikkeling van jonge kinderen. 15.30 tot 16.30 uur in Bibliotheek
En hoe meer je de interactiviteit Aalsmeer, Marktstraat. Kosten: 6
met je kinderen op zoekt tijdens euro (leden) en 12 euro (niet-lehet voorlezen, hoe meer ze ervan den)

Schaatstrainingsgroep Kudelstaart

Famke en Sijmen nieuwe
clubkampioenen VZOD
Kudelstaart - Ondanks het begin van de Krokusvakantie waren er toch nog een groot aantal
deelnemers bij het jaarlijkse clubkampioenschap van Schaatstrainingsgroep VZOD Kudelstaart.
In de goede stemming gebracht
door het enthousiaste dweilorkest de Herriemonie gingen de
jongste leden als eersten van
start op de overdekte ijsbaan in
Haarlem. Starter Maarten Maarse schoot, zoals hij al vele jaren
doet, met vaste hand de jeugd op
weg naar heel veel persoonlijke
records. Getooid met rode/groe-

ne of blauwe hanenkammen op
de helm werd de 100, de 300 en
voor de wat oudere pupillen ook
de 500 meter verreden. Het was
zoals altijd een geweldig gezicht
om te zien hoe de pupillen gedurende het seizoen steeds beter
zijn gaan schaatsen, maar soms
toch ook met vallen en weer opstaan de finish halen. De trainers
die ze wekelijks op de binnenbaan het schaatsen stap voor stap
en op een speelse wijze aanleren,
vingen ze daar op en hadden na
afloop voor elke deelnemer een
chocolade-medaille. Daarna was

Boekstart babycafé met
livemuziek in de bieb
Amstelveen - Het Boekstart babycafé laat je samen met je baby genieten van heel veel leuke Boekstartboekjes in het gezelschap van andere voorleesliefhebbers. Het maandelijkse Boekstart Babycafé is de plek om samen boekjes te lezen, plaatjes aan te wijzen en verhaaltjes
te vertellen. Dit keer een speciale uitvoering met muziek. Plezier
in samen lezen staat voorop en
daarbij zijn kinderen die als baby zijn voorgelezen later beter in
taal. Je kunt hier dus niet vroeg
genoeg mee beginnen. Er zijn
heel veel leuke boekjes om uit te
kiezen, het geeft niet als je kindje een dutje doet en er is ruimte
om te voeden en te verschonen.
Voor de ouders staan er natuurlijk koffie en koekjes klaar. En wie
weet hebben jullie ook nog leuke
(voor)leestips voor elkaar!
Tijdens deze speciale editie is er
live muziek aanwezig. Dit is toe-

gespitst op leeftijd en is van 9.30
tot 10.00 uur speciaal voor de allerkleinsten van 0 tot 2 jaar en
van 10.00 tot 10.30 voor kinderen
van 2 tot 4 jaar. Je bent van harte welkom. Aanmelden kan via
de website www.debibliotheekamstelland.nl Boekstart Babycafé met livemuziek is op woensdag
6 maart van 09.30 tot 10.30 uur in
Bibliotheek Amstelland westwijk.
De toegang is gratis.

het de beurt aan de junioren en
senioren om eerst een 500 en afsluitend een 1500 meter te rijden. Ook hier was goed te zien
dat de leden van de Intensieve
trainingsgroep in een jaar grote
vooruitgang boeken. Zij trainen
meerdere keren per week op het
ijs, nemen deel aan wedstrijden
maar doen daarnaast ook aan
conditietraining en fietstraining
op de Tacx. Dit alles onder begeleiding van enthousiaste en ervaren trainers. De resultaten waren
er dan ook naar. Vele persoonlijke records sneuvelden en uiteindelijk konden Famke Gerritsen
bij de dames en Sijmen Egberts
bij de heren als de nieuwe clubkampioenen gehuldigd worden.
Opvallend deze geslaagde avond
waren niet alleen de spannende
ritten, maar vooral ook de mooie
nieuwe blauwe clubjacks voor
de trainers en begeleiders op en
rond de baan. Het zag er allemaal
zeer verzorgd uit en ze waren ook
vooral lekker warm!
Na afloop was er nog tijd over
voor een korte marathon. Ook
hier toonde Sijmen zich de sterkste bij de heren met Martijn van
Diemen als verrassend goed rij-

dende nummer twee en de talentvolle Jasper v/d Hoorn als
nummer drie. Bij de dames toonde Carlijn Aarsen aan dat ze het
schaatsen niet verleerd is door
als eerste te finishen. Roos Aarsen
en Carlijn Mol hadden een close
finish waarbij Roos net iets eerder
haar schaats over de eindstreep
drukte dan Carlijn. Famke Gerritsen verdiende nog een eervolle
vermelding door als enige dame
het hoge tempo van de heren te
kunnen volgen en op een knappe
vierde plek te eindigen! Kijk voor
alle gereden tijden en uitslagen
op www.stgvzod.nl.
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Hoogste score voor oudste
bridger bij Onder Ons
Aalsmeer - Het was een volle
bak tijdens de speelavond van
Bridgeclub Onder Ons. Veertig
paren waren aanwezig om de
strijd aan te binden met elkaar.
Er zijn nog twee zittingen te gaan
waarin bepaald wordt wie promoveert of degradeert. Het gaat
spannend worden dus. Er vielen
enkele zeer lage scores te noteren. Hopelijk volgende week beter. En, zoals elke week, sprongen
weer enkele spellen in het oog.
De uitslag in de A-lijn: 1e Rita Ritzen en Christa Leuven met
61.67%, 2e Alie van Verseveld
en Til Eveleens met 57.08% en
3e Bert Huiskes en Hans Visser
met 55.83%. In de B-lijn werd de
hoogste score van de avond me-

de behaald door de man met de
hoogste leeftijd: Oege de Jong
met zijn 96 jaar en partner Jan
Eveleens scoorden maar liefst
69.17%! Met 7% minder op de
tweede plaats gevolgd door Ans
van Wees en Gerrit van Luling
met 62.08% en 3e Wil Stokman
en Francoise Daudel met 60.00%.
In de C-lijn: 1e Frits en Stien Blommestijn met 60.76%, 2e Pim van
der Zwaard en Evelyn Bakker met
59.72% en op de 3e plaats zeer
verrassend Hans Rothert die, voor
deze avond in de steek gelaten
door zijn vaste partner, bewees
het met invaller Jaap de Jong
heel goed te kunnen doen met
56.60%. Dat belooft wat voor komende week!

Darten in het Dorpshuis Kudelstaart

Huib en Danny winnen
finale bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De afgelopen
dartsavond van de Poel’s Eye in
het Dorpshuis van Kudelstaart
was met 40 deelnemers wederom goed bezocht. Tim sloeg een
dubbelslag, hij won de avond en
de derde periode. De laatst genoemde prijs moest hij delen met
Ronald Baars, die in de afgelopen
drie speelavonden precies evenveel punten wist te verzamelen.
Tjitte Miedema was de verliezende finalist, maar had wel de hoogste uitgooi van de avond met een
129 finish. Het tweede niveau
werd gewonnen door Huib Gootjes, hier was Rick Fransen de verliezende finalist. In het derde niveau bereikten Bert van Beek en
Joris Voorn de halve finale, maar
de finale ging tussen Danny de
Hartog en Ronald van de Meer.
Winnaars Huib (tweede niveau)
en Danny (derde niveau).

Het was de vierde finale ooit voor
Ronald, maar Danny had in het
verleden al acht finales gewonnen, waarvan vier keer het hoogste niveau. Danny was dus lichtelijk favoriet en maakte dat in de
finale waar. In het vierde niveau
strandde Henny Taal in de halve
finale, maar een andere dame, Esther van de Vugt, bereikte wel de
finale. Helaas voor Esther won uiteindelijk wel een man. Peter Hulscher wist zijn allereerste finale
bij de Poel’s Eye tegelijk in winst
om te zetten.
Vrijdag speelavond
Morgen, vrijdag 22 februari, is
de volgende speelavond. Hopelijk zijn er weer nieuwe gezichten. Elke darter kan namelijk zonder opgave vooraf meedoen, de
Poel’s Eye is laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus; hoe meer
zielen hoe meer vreugd. Man en
vrouw, jong en oud, iedereen
speelt door elkaar, maar dankzij
het vier niveau systeem komt iedereen op zijn eigen niveau terecht. Het motto van de Poel’s Eye
is dan ook; zoveel als mogelijk
darten, op zoveel als mogelijk het
eigen niveau. De avonden in het
Dorpshuis zijn dartstoernooitjes
op zich. De inschrijving sluit om
20.00 uur, deelname kost 4 euro
en de minimum leeftijd is 15 jaar.
Op de website www.poelseye.nl
is nog meer informatie te vinden.

vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat. Het kaarten
op 13 februari is gewonnen door Rinus Buskermolen met 5825 punten,
gevolgd door Jo de Kruijf met 5490
Aalsmeer - De volgende soos van punten, Piet Voorn met 5275 punten
de OVAK is op woensdag 27 februari en Loek Pieterse met 5226 punten.

Rinus wint bij
OVAK-soos

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Kaartavond bij
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Vrijdag 22 februari wordt er weer gekoppeld in
Buurthuis Hornmeer. Aanvang
20.00 uur, kosten 2,50 euro per
persoon. De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar en iedereen is
welkom. Het klaverjassen op 15
februari is gewonnen door Manfred de Grauw met 5782 punten, plaats twee was voor Ben Johannessen met 5688 punten en
plaats drie was voor Piet Gortzak
met 5324 punten. De poedelprijs
is uitgereikt aan Plony de Langen
met 3105 punten.

Aalsmeer - De volgende kaartavond van Allen Weerbaar is
maandag 25 februari in het Middelpunt in de Wilhelminastraat.
De deur staat uitnodigend open
vanaf 19.30 uur voor inschrijving en eventueel een kopje koffie of thee, Het kaarten begint om
20.00 uur. De inleg is voor iedere
avond 1,50 euro. Kaartliefhebbers
zijn van harte welkom. Tijdens de
laatste avond was er een heel goede opkomst. Er werd weer gezellig gestreden om de eerste plaats.
Deze ging naar Emmy Schuit met
5613 punten. Tweede werd Wijntje Heijink met 5559 punten, derde Jan Meijer met 5523 punten,
vierde Paul Könst met 5416 punten en de vijfde plaats was voor
Piet Schuit met 5303 punten. Er
was heel hoog gekaart, allemaal
in de 5000. De marsenprijs was
voor Tilly Been, na loting vier keer
en de poedelprijs is uitgereikt aan
Henny Wahlen. Bij het jokeren behaalde Leny Schuit de hoogste
eer en laatste werd Jopie de Vries.

Voorjaarskien
Maandag 25 februari is er weer de
voorjaarskien bij buurtvereniging
Hornmeer. Er zijn vele, mooie prijzen te winnen, zoals een volle
boodschappentas, een dinerbon
en vele andere prijzen. Het kienen begint om 20.00 uur in het
buurthuis aan de Dreef 1. De zaal
is open vanaf 19.00 uur voor koffie, thee en inschrijving. Iedere
kienliefhebber is welkom.

Voetbalcompetitie

Geen schijn van kans bij
Leiden voor FC Aalsmeer

Op stoom in de BeNe League

Handbal: Winst heren 1
Greenpark op Sasja HC
Aalsmeer - De handballers van
Greenpark Aalsmeer zijn op
stoom in de BeNe League. Nadat de heren vorige week wisten
te winnen van OCI Lions in Limburg, is afgelopen zaterdag 16 februari Sasja HC toegevoegd aan
het rijtje van overwinningen. In
België had Aalsmeer nog verloren van deze ploeg, maar thuis
in De Bloemhof toonde Aalsmeer
zich heer en meester. De rust gingen de teams in met 13-6 voor
Aalsmeer. In de tweede helft een
beter spelend Sasja HC, echter
ook Aalsmeer bleef geconcentreerd en wist uiteindelijk te winnen met 28-21. Voor Aalsmeer
maakte Samir zes doelpunten,
Robin en Erik wisten elk vijf keer
te scoren, Vaidas, Quinten en Tim
waren goed voor ieder drie treffers, Marwin wist twee maal de
bal achter de doelman te krijgen

en Rob scoorde één keer. Aanstaande zaterdag 23 februari spelen de heren van Greenpark uit
tegen Kras in Volendam.
Donny Vink naar Aalsmeer
Met ingang van het nieuwe seizoen krijgt heren 1 er een nieuwe speler bij. Donny Vink maakte
dit weekend bekend de overstap
te maken van Hellas naar Greenpark. Donny is 20 jaar, linkerhoekspeler en strafworpspecialist.
Dames 1 gelijk
Voor dames 1 van Greenpark
Aalsmeer dit weekend geen overwinningsfeestje. Tegen Hercules werd zaterdag 16 februari gelijk gespeeld (24-24). Ook de dames hebben zaterdag Volendam
als tegenstander. Deze wedstrijd
is in De Bloemhof vanaf 20.00 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl

Veel persoonlijke records
sjoelers op Valentijnsdag
Aalsmeer - Op Valenstijnsdag
donderdag 14 februari werd
er door de leden van Sjoelclub
Aalsmeer goed gesjoeld. Diverse
persoonlijke records werden gebroken. De jonge sjoeler Tim van
Tiem had slechts 1 misser en behaalde 29 punten. Ook haalde
hij een persoonlijk record over
tien bakken (1447) en een persoonlijk record over twintig bakken (2861). Daarnaast gooide hij
nog een 150 uit. De score van 152
werd gehaald door Petra Houweling, Cock Tukker en Patrick Haring. In de C-Klasse haalde ook
Pieter de Liefde een persoonlijk
record, 947 en Mahjan Yari een
twintig bakken record van 1999.
Uitslagen per Klasse: Hoofdklasse: 1. Tim van Tiem, 2. Petra Houweling en 3. Patrick Haring. AKlasse: 1. Wim Eijlers, 2. Jacob van
‘t Hof en 3. Marry Verhoeven. BKlasse: 1. Wijnand Springin’t Veld,
2. Kees Verbruggen en 3. Margriet
de Vries. C-Klasse: 1. Mahjan Yari,
2. Mirjam van den Berg en 3. Wim
van der Geest.

en Paul van den Berg) behaalde met een derde plaats als enige een podiumplek. Zaanstad
2 won deze avond, voor Zaanstad 1. Aalsmeer 2 (Cock Tukker,
Walter Siebeling en Thijs Brozius) werd vierde en Aalsmeer 3
(Tim van Tiem, Karin Dijkstra en
Wijnand Springin’tVeld) werd vijfde. Aalsmeer 4 (Wim Eijlers, Marja
Springin’tVeld en Sjaak Siebeling)
werd vijfde in de B-Klasse.

helft, na 10 minuten, Robin Kruijsman eruit en Nick Sluijs erin als
laatste man en Alexander Goes
weer op het middenveld. Corner
op het doel van Sporting Leiden.
De bal wordt weggetrap naar voren, rechtsbuiten pikt de bal op
en brengt hem schuin voor. Eerst
kon Pim Doeswijk de bal raken,
maar Gokhan Yazici kreeg de bal
voor zijn voeten en dat betekende 2-0. Zeven en zestigste minuut, Jeroen Ezink eruit en Bewar
Kasim in de spits. Even later bal
diep ingespeeld, zuiver buitenspel, maar de scheidsrechter laat
doorgaan en dat betekende 3-0.
Vijf en zeventigste minuut, Joery v.d. Schraaf erin voor Sten Piet.
Even later had Joery v. d Schraaff
een goede kans, maar in plaats
zelf te schieten speelde hij af en
kreeg de bal toen weer aangespeeld, doelpunt, maar terecht afgekeurd wegens buitenspel.
Toch kwam er meer spel bij FC
Aalsmeer, maar er veranderde
niets meer aan het scorebord.
Eindstand: 3-0 voor Sporting Leiden.
Nu maar even afwachten met en
tegen wie FC Aalsmeer gaat spelen voor behoud in de derde klasse en of er begonnen wordt met
een uitwedstrijd of met een thuiswedstrijd.

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 23 FEBRUARI:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Zwaluwen’30 1 14.30 u
F.C.A. 2 - WV-HEDW 3
11.45 u
Argon 10 - F.C.A. 4
15.00 u
VVA/Spartaan 7 - F.C.A. 6 15.00 u
ZCFC 45+1 - F.C.A. 45+1 12.45 u
Vrouwen
DSS VR.3 - F.C.A. VR.2
14.00 u
S.C.W.
S.C.W. 1 - DEM 1

14.30 u

S.C.W. 35+1 - RCH 35+1 14.30 u
SCW 45 + - Martinus 45+ 14.30 u
ZONDAG 24 FEBRUARI:
F.C.AALSMEER
Pancratius 6 - F.C.A. 3
OSC 3 - F.C.A. 4
DSOV 5 - F.C.A. 5
R.K.D.E.S
Nicolaas boys1 - RKDES 1
Zeeburgia 5 - R.K.D.E.S. 3
R.K.D.E.S. 4 - Kampong 6

11.00 u
14.00 u
11.00 u
14.00 u
14.30 u
12.00 u

Een keer op woensdag
De volgende competitieavond is
op woensdag 27 februari (in verband met carnaval) en begint om
20.00 uur in het Dorpshuis in Kudelstaart. Kijk voor uitslagen en
informatie op de website www.
sjoelclub-aalsmeer.nl.
Persoonlijke records voor
sjoeler Tim van Tiem.

Spanning stijgt

Handbal Dames RKDES
spelen gelijk tegen VOS

Interclubcompetitie
In de Interclubcompetitie gaat
het de teams van Aalsmeer niet
zo voor de wind dit seizoen. De
vierde ronde werd op 15 februari in Kudelstaart gesjoeld en
Aalsmeer 1 (Patrick Haring, Marry Verhoeven, Wim van Leeuwen

Dinsdag dartavond in ‘t Middelpunt

Ben foutloos en winnaar
Aalsmeer - Dinsdagavond 12 februari was weer een kleinschalige
maar zeer gezellige dartavond in
buurthuis Het Middelpunt. Kees
Kooyman was ook bereid een
avond mee te doen en hij gooide
in het begin leuke hoge scores,
maar helaas wist hij dat niet alle
wedstrijden vol te houden. Hans
Dolk wist laat op de avond van
Kees te winnen en eindigde zodoende op de vierde plaats. Kees
de Lange moest uiteindelijk het
hoofd buigen voor Ben van Dam,
die onder andere een mooie 89

Aalsmeer - In een zeer matige
wedstrijd heeft FC Aalsmeer de
laatste wedstrijd in deze competitie met 3-0 verloren van Sporting
Leiden, een ploeg die op de tweede plaats is geëindigd. Sporting
Leiden is een goede ploeg met
enkele zeer goede voetballers
met onder andere de lange Gokhan Yazici die twee keer scoorde.
FC Aalsmeer heeft in deze gehele
wedstrijd misschien twee kansen
gehad en dat is veel te weinig.
Teveel verkeerde passes die niet
aankwamen en met een scheidsrechter die ook niet zijn beste dag
had. Zonder Joery v.d. Schraaf en
Nick Sluijs (allebei net terug van
vakantie) met Pim Doeswijk op
doel, speelde de FC een wedstrijd
waar wel werd gestreden, maar
als de ballen in zo’n wedstrijd niet
aankomen dan speel je een verloren wedstrijd.
Een heel kort wedstrijdverslag:
Zevende minuut, bal op de lat bij
FC Aalsmeer. Dertigste minuut,
corner voor Sporting Leiden. Bal
hoog en hard achterin gespeeld
waar de lange Gokhan Yazici klaar
stond om Pim Doeswijk met een
prima kopbal te verschalken. In
de eerste helft een prima redding
van de FC Aalsmeerse sluitpost en
dat was alles eigenlijk wat in de
eerste helft gebeurde. De tweede

uitgooide. Kees werd derde. Peter
Bakker had genoeg partijen gewonnen om de tweede plaats te
bezetten. Ben van Dam kwam alle rondes foutloos door en werd
de verdiende winnaar.
De darters blijven hopen op meer
en ook nieuwe tegenstanders die
een avondje willen komen darten. Minimum leeftijd is 16 jaar.
Entree is 2,50 euro per avond.
Adres van het Middelpunt is Wilhelminastraat 55 en het darten is
iedere dinsdagavond vanaf 20.00
uur.

Kudelstaart - De eerste handbalwedstrijd voor de B dames van
RKDES in de Proosdijhal was met
10 tegen 8 gewonnen en dus waren de dames gewaarschuwd dat
de wedstrijd tegen VOS niet zo’n
eenvoudige klus zou gaan worden. Onder leiding van een heel
goed fluitende scheids (wat lang
niet altijd zo is) begon de eerste
helft en spannend werd het. Want
het sterke punt van RKDES de
laatste tijd, de verdediging, werd
getest door de schoten van VOS.
Keepster Lisa Gaastra had haar
handen hieraan vol, iets wat ze
bekwaam deed. De aanvallen van
DES, met name vanuit de hoeken,
kwamen niet of onvoldoende uit
de verf. Alleen Romy van Miltenburg kon de gaatjes vinden in de
verdediging van VOS en wist drie
keer te scoren, wat een ruststand
van 4-4 opleverde, want ook Yara
Stegenga wist nog een doelpunt
te maken.
Dan moest de tweede helft maar
meer opleveren en dus werden

de dames bijgepraat over de te
volgen tactiek. Dat het uitleggen
van hoe te spelen niet altijd garantie is op succes, was wel duidelijk, want ondanks de doelpunten van Romy uit een penalty
en de afstandsschoten van Suuz
Leegwater en Isa Verzeilberg
werd de stand 5 tegen 7. Door onoplettendheid in de verdediging
van DES wist VOS toch te scoren
en de stand zelfs op 8-7 te brengen met nog 2 minuten te spelen.
Isa wist met een prachtig schot in
de bovenhoek de 8-8 op het scorebord te krijgen. Toen Yara vol op
haar neus geraakt werd door een
elleboog, was de wedstrijd afgelopen. Dat de spanning om de
koppositie over te nemen van invloed is op het functioneren van
de speelsters, was goed te merken. Niet gewonnen en niet verloren, maar gelijk. Misschien wel
de juiste uitslag, want veel verschil tussen de twee ploegen was
er niet. Nu eerst vakantie en dan
op 3 maart tegen HSV.

