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ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

Aalsmeer - Vorig jaar vroeg de gemeente Aalsmeer wat de inwo-
ners wilden zien in hun gemeente. Er was 500.000 euro beschik-
baar gesteld door de gemeenteraad om Aalsmeer aangenamer te 
maken om in te wonen, te werken en te recreëren. Er kwamen veel 
ideeën binnen om het groen en grijs in Aalsmeer te verbeteren. 
Meer bloemen en planten was iets wat in veel van die ideeën te-
rugkwam en is één van de dingen waar de gemeente mee aan de 
slag is gegaan. 
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Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

aangenaam persoonlijk
!

Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl

MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041 Nieuwe Meerbode

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

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Uitvoering wensen, ideeën en plannen van inwoners 

Aalsmeer krijgt meer kleur

Groen en grijs
In Aalsmeer en Kudelstaart 
wordt momenteel hard gewerkt 
om plantvakken in te richten met 
nieuwe, vaste planten. Wethou-
der Wilma Alink ging op maan-
dag 17 februari langs bij het werk 
op de kruising Hoofdweg met de 
Voltastraat, waar zij uitleg kreeg 
over de plannen en een hand-
je mocht helpen bij het planten. 
“Ik ben heel blij dat deze plan-
nen van onze inwoners nu uit-
gevoerd worden. Dit gaat diver-
se entrees van Aalsmeer en Ku-
delstaart een heel ander aan-
zien geven, passend bij het bloe-
mendorp dat we zijn. Er is geko-
zen voor sterke planten, met veel 
bloemen, die uiteindelijk weinig 
onderhoud nodig zullen heb-
ben.” Wethouder Robert van Rijn: 
“Wat ook belangrijk is voor ons, 
is dat de planten niet te hoog 

groeien. Op die manier ontstaan 
er geen verkeersonveilige situ-
aties en vullen groen en grijs el-
kaar aan.”

Werkzaamheden
Deze werkzaamheden vinden 
deze weken plaats bij de Snoek-
baarsstraat, de Hortensialaan, 
kruising Hoofdweg met de Vol-
tastraat, kruising Hoofdweg met 
de Doelstraat en de kruising 
Stommeerweg met de Zwarte-
weg. Later worden ook de krui-
singen Kudelstaartseweg met de 
Beethovenlaan, Kudelstaartse-
weg met de Bachlaan en Opheli-
alaan met de Sportlaan ingericht 
met vaste planten.

Snelgroeiende planten
Het plan voor de inrichting van 
de plantvakken is gemaakt door 
Gri�  oen Wassenaar vanuit het 

concept Greentocolour. Hierbij 
wordt gekeken welke planten 
het best groeien op een bepaal-
de locatie. Er wordt gewerkt met 
snelgroeiende planten, zodat 
onkruid weinig kans krijgt. Op de 
locatie kruising Hoofdweg met 
de Voltastraat komen onder an-
dere verschillende soorten gera-
niums en asters. Hovenier M. van 
der Spek verzorgt de beplanting 
in nauwe samenspraak met Grif-
� oen Wassenaar en de gemeen-
te. Zij werken met planten die al 
goede wortels hebben en dus al 
sterk zijn. Op die manier zien de 
inwoners snel het resultaat van 
hun ideeën.

Projecten in uitvoering
De komende maanden wordt 
verder gewerkt aan de uitvoe-
ring van alle projecten die de 
gemeente heeft overgenomen 
uit de ideeën, wensen en plan-
nen van inwoners. Van � etsen-
rekken tot speelgelegenheden 
en speelbadjes in Oosteinde en 
Kudelstaart, maar ook voor nog 
meer groen, onder andere in-
richting park(je) bij Conny Vonk-
pad en Bilderdammerweg in Ku-
delstaart.

Beslissing omgevingsvergunning met zes weken verlengd

Nog meer (waardevolle) 
bomen uit straatbeeld?

Aalsmeer - De bomen langs de 
Burgemeester Kasteleinweg, voor 
de � at bij de Ophelialaan, zijn in 
snel tempo verwijderd. Zeven-
tien bomen in totaal. Dit en het 
geruimde struikgewas hebben 
voor een behoorlijke ‘kaalslag’ 
gezorgd. Door het verwijderde 
groen is er nu wel meer zicht op 
de Burgemeester Kasteleinweg 
voor weggebruikers die de Op-
helialaan willen oversteken. Ech-
ter voor de � atbewoners zorgden 
de bomen en de struiken voor ge-
luidsdemping van het voorbij ra-
zende verkeer en dit wordt vast 
nu gemist op de nog altijd drukke 
doorgaande route. De bomenkap 
is de eerste voorbereiding voor 
de aanleg van de hoogwaardi-
ge openbaar vervoerverbinding 
(hov) en het omtoveren van pro-
vinciale weg naar dorpsverbin-
ding. Hiermee wordt medio dit 
jaar een aanvang gemaakt. Het 
aantal van zeventien bomen weg 
kan overigens nog oplopen. Er 
is vergunning verleend voor het 
kappen van nog eens twaalf bo-
men, wel met de voorwaarde dat 
deze alleen weggehaald worden 
als het echt niet anders kan. 

‘Oudjes’ sparen
’Bomen’ over bomen wordt er nog 
gedaan over de acht platanen bij 
de Zuiderkerk in de Hortensia-

laan. Voor de bouw van zorgwo-
ningen wil ontwikkelaar Tupla de-
ze kappen en na de bouw nieuwe 
bomen planten. Echter de acht 
staan op de lijst waardevolle bo-
men van de gemeente. Een ver-
zoek is ingediend om deze ‘oud-
jes’ te sparen. 

Essen langs Machineweg
Ook op de lijst waardevolle bo-
men staan 21 essen langs de Ma-
chineweg, tussen de Aalsmeer-
derweg en rotonde bij de Horn-
weg. En deze rij, voor waar tot 
voor enkele jaren geleden het 
rooie dorp stond, gaat waar-
schijnlijk ook uit het straatbeeld 
verdwijnen. Er is een omgevings-
vergunning aangevraagd voor 
het kappen van deze 21 waarde-
volle essen ten behoeve van de 
herinrichting van de Machine-
weg. Het laatste woord is hier nog 
niet over gevallen, de beslister-
mijn is verlengd met zes weken. 
Hopelijk wordt gekeken of de es-
sen elders in de gemeente herge-
plaatst kunnen worden (naar de 
overkant in het nieuwe Machine-
park ?) en als dit niet kan, dan ook 
graag een groenplan ontwikke-
len net als gedaan is voor het tra-
ject langs de Burgemeester Kas-
teleinweg waar na de herinrich-
ting zo’n 175 bomen geplant zul-
len gaan worden... 

Ruit ingeslagen 
voor onwel 

persoon
Aalsmeer - Op zaterdag 14 
februari even voor half twee 
in de middag zijn de hulp-
diensten gealarmeerd voor 
een onwel geworden per-
soon op de Burgemees-
ter Kasteleinweg ter hoogte 
van de Stommeerkade. Toen 
de politie en de ambulance-
dienst ter plaatse kwamen, 
had een medewerker van 
een bouwplaats zich al over 
de onwel geworden 23-jari-
ge vrouw uit Aalsmeerder-
brug ontfermd. Omdat de 
auto op slot zat, is door hem 
het raam van de rechterpor-
tier stuk geslagen. Vermoe-
delijk heeft de vrouw een 
epileptische aanval gehad. 
Behandeling door broeders 
van de ambulancedienst was 
voldoende, de vrouw hoefde 
niet naar een ziekenhuis.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 17.350

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Jongeren Stichting SAM 
speeddaten met ouderen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
15 februari barstte de gezellig-
heid weer los in Zorgcentrum 
Aelsmeer. De jongeren van Stich-
ting SAM organiseerden een ge-
zellige middag waarbij jong met 
oud in contact kwam door middel 
van speeddaten. Onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
gingen de vrijwilligers in gesprek 
met de ouderen. Na een kwartier 
was het tijd om te wisselen van 
partner en schoven de vrijwilli-
gers een plekje op om zo met ie-
dereen in gesprek te komen. Ach-
teraf kregen alle deelnemers een 
roos als bedankje en werden de 
ervaringen van de middag uit-
gewisseld. De uitkomst was een 
geslaagde middag met een lach 
en een traan! Op de hoogte blij-
ven van de komende activiteiten? 
Jongeren Stichting SAM is te vol-
gen via facebook. 

Vrijwilligers welkom
Ben jij tussen de 15 en 30 jaar oud 
en lijkt het je leuk om eens per 

maand een activiteit te organise-
ren voor ouderen of mensen met 
een beperking? Je bent van harte 
welkom om vrijwilliger te worden 
bij Jongeren Stichting SAM. Op-
geven kan door een mail te stu-
ren naar jongerenstichtingsam@
gmail.com.

Valentijn in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Op Valentijnsdag, vrij-
dag 14 februari, werden de bewo-
ners en medewerkers van Zorg-
centrum ’t Kloosterhof getrak-
teerd op een heerlijk gebakje. Dit 
werd mogelijk gemaakt door de 
Vrienden van ’t Kloosterhof met 

een deel van de opbrengst van de 
lege �essenbonnetjes bij Albert 
Heijn op het Praamplein. Dank 
aan alle mensen die de bonnetjes 
hebben ingeleverd. Jullie hebben 
iedereen er een groot plezier mee 
gedaan! 

Valentijndiner in Wijkpunt
Kudelstaart - Vrijdagavond 14 
februari was in Wijkpunt Voor El-
kaer alles in de sfeer gebracht 
voor een gezellig Valentijnsdi-
ner voor ouderen. De gasten, van 
huis opgehaald door vrijwilligers, 
hebben genoten van een heerlijk 

diner. Het was ‘volle bak’, tot aan 
de laatste plaats was het Wijk-
punt gevuld. Voor Elkaer is van 
maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 9.00 tot 16.30 uur. Er 
worden wekelijks diverse activi-
teiten georganiseerd.

Waar is Jimmy?
Aalsmeer - Sinds vrijdagochtend 
14 februari is kater Jimmy niet 
meer thuis verschenen. Hij wordt 
heel erg gemist. Misschien dat 
de inwoners van de wijk Nieuw 
Oosteinde hem hebben gezien? 
Jimmy woont in de Zandoogjes-
traat 11 en zijn baas, Hans van 
Oostveen, is bereikbaar via 06-
52897262.

 Zondag 23 februari
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Maurice Lub-
bers.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Ste-
ven van Deventer. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag diensten om 10u. met ds. 
S.B. van der Meulen en 16.30u. 
met ds. J.F. Ezinga in Lichtba-
ken, Rijsenhout . Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul F. Thimm. 
Collecte: Stuurgroep Duurza-
me ontwikkeling. Oppas op 
aanvraag: oppas@dgaalsmeer.
nl.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. A. Mak.

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met prop. H.N. 
Visser uit Amsterdam. Orga-
nist: Joshua Prins.

- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. Dienst 
met ds. J. Haeck uit Zeist. Or-
ganist: Rogier Postma. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-

komst. Spreker: Herman Boon. 
10u. Jeugddienst. Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. Vertaling in het En-
gels en Spaans. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. J. Weij en 
16.30u. ds. J.F. Ezinga uit Lun-
teren, gez.dienst met CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. Viering in Kloos-
terhof met M. van Zoelen. Zon-
dag om 9.30u. Eucharistievie-
ring  m.m.v. klein koor en 14u. 
Poolse dienst met Andrzej in 
Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. Dienst. Voorganger: Mar-
tina Liebler. Orgel: Toon Rens-
sen. Lezingen: Maaike McCur-
dy en Lisette Visser-Moleman.

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. P. Verhoe� uit Alkmaar.  

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

Zondag 10u. Dienst met ma-
joor W. Inge, Amsterdam Leger 
des Heils.

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

Zondag 9.30u. Eucharistievie-
ring.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Op 24 februari om 
20u. met drs. Bert Piet.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 3 
maart om 20u. met Hoite Slag-
ter over ‘Het getuigenis van 
Christus in de Psalmen’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

Oost-Inn: 
Inloop en quilten

Aalsmeer - Op woensdag 26 fe-
bruari is er van 9.30 tot 11.30 uur 
inloop en ontmoeting onder het 
genot van een kopje ko�e of 
thee. Ook staat van 9.30 tot 11.30 
uur quilten op het programma. 
Samen mooie dingen maken met 
naald en draad. Belangstellenden 
kunnen meedoen met het quil-
ten of met een ander handwerk. 
Iedereen is hartelijk welkom bij 
de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website her-
vormdaalsmeer.nl/oosterkerk

Cursus ‘Minder 
piekeren’

Amstelland - Ziet u altijd beren op 
de weg? Bent u kampioen pieke-
ren? Of voelt u zich vaak gespan-
nen? Maakt u zich zorgen en ligt u 
daar ’s nachts wakker van? U bent 
niet de enige! Iedereen piekert wel 
eens. Maar liefst één op de vier Ne-
derlanders is hier dagelijks meer 
dan een uur mee bezig. Veel men-
sen blijven tobben over bijvoor-
beeld geld, kinderen, werk of ge-
zondheid zonder een stap verder 

te komen. Herkent u zich hier in 
en wilt u minder piekeren? Dan is 
de groepscursus ’Minder piekeren’ 
iets voor u/jou. Veel problemen zo-
als niet lekker in je vel zitten, som-
berheid, stress, hebben te maken 
met verkeerde manieren van den-
ken. In deze cursus van Prezens 
leert u om anders te denken. Want 
anders denken helpt om je beter 
te voelen. De cursus start op don-
derdag 27 februari en is van 9.30 
tot 11.30 uur bij Amstelmere aan 
de Laan van de Helende Meesters 
433 in Amstelveen. De cursus be-
staat uit vijf bijeenkomsten. Deel-
name is kosteloos. De cursus is be-
doeld voor mensen in Amstelland. 
Informatie en aanmelding via 088- 
7885015 of preventie@prezens.
nl of ga naar www.ggzingeest.nl 
en vul de online vragenlijst Pre-
zensQuest in voor advies.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 21 
februari is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is van harte welkom in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Voor een 
maat kan eventueel gezorgd wor-
den. Om 20.00 uur worden de kaar-
ten verdeeld, zaal open vanaf 19.30 
uur voor ko�e, thee en inschrij-
ving. Het klaverjassen op vrijdag 14 
februari is gewonnen door Co Ei-
kelenboom met 5351 punten, ge-
volgd door Ben Johannessen met 
5017 punten en Corrie Durieux met 
4975 punten. De felbegeerde poe-
delprijs was voor het opkomend ta-
lent Ria Muller met 3880 punten.

55+ Soos in het 
Middelpunt

Aalsmeer - De volgende soos voor 
55+ ouderen is op donderdag 27 
februari vanaf 13.30 in het Mid-
delpunt aan de Wilhelminastraat 
55. Klaverassen en rummikup-
pen staan op het programma. Ie-

dere kaartliefhebber vanaf 55 jaar 
is welkom. Het rummikuppen tij-
dens de soos op 13 februari is ge-
wonnen door Bep Verhoef met 81 
punten, op de tweede plaats is Tji-
da Silvis geëindigd met 118 pun-
ten en de poedelprijs was voor 
Joke Harte met 236 punten. 
Bij het klaverjassen was de hoog-
ste eer voor An Verkerk met 5328 
punten op twee Joke Bakker met 
4783 punten en de poedelprijs 
was voor Gre Reemst met 4266 
punten.



Bent u ondernemer in het MKB? Heeft u behoefte aan een accountant, 
belastingadviseur of (salaris-) administrateur die zich verdiept in uw specifi eke 
situatie? En te werk gaat vanuit uw wensen en behoeften? Zoekt u een fi nanciële 
en fi scale gesprekspartner die zelf met initiatieven komt? Of bent u particulier en 
wilt u zeker weten dat u niet teveel belasting betaalt? 

Berghoef Accountants en Adviseurs bestaat dit jaar 2020 als zelfstandig kantoor 
100 jaar en is een begrip in Aalsmeer en omstreken. Berghoef is compact genoeg 
voor korte lijnen en direct persoonlijk contact. En groot genoeg om de kennis en 
het (internationale) netwerk in huis te hebben van de grotere accountants- en 
advieskantoren. 

Waar kunnen we u mee helpen? 
Wij begeleiden en adviseren u bij de administratievoering. Wij maken voor u de 
jaarrekening (zowel samenstel- als controleopdrachten). Wij geven u fi nanciële en 
fi scale adviezen. Wij verzorgen de salarisadministratie voor u en uw werknemers. 
De fi nanciële positie van uw onderneming wordt door ons op een effi ciënte wijze 
inzichtelijk gemaakt, desgewenst op maandbasis. U krijgt het juiste advies om de 
fi nanciële continuïteit van uw onderneming te waarborgen. 

Optimaal benutten van kansen door goede communicatie
Wij zijn van mening dat een duidelijke en regelmatige communicatie met onze 
klanten het meeste effect sorteert. Op die wijze kunnen wij zo goed mogelijk 
inspelen op hetgeen fi nancieel en/of fi scaal bij u speelt. Zodat fi nanciële en 
fi scale kansen optimaal kunnen worden benut. En valkuilen tijdig kunnen 
worden onderkend. 

Wat doen we concreet voor u? 
Accountancy: van administratie tot fi nancieel advies
    • het verzorgen van administraties;
    • het samenstellen en controleren van jaarrekeningen/het opmaken 
 van deponeringsstukken Kamer van Koophandel;
    • het opstellen van begrotingen en liquiditeitsprognoses;
    • het verzorgen van managementrapportages;
    • begeleiding bij fi nancieringsaanvragen;
    • pre-audit werkzaamheden/voorbereiding van de administratie op 
 controlewerkzaamheden;
    • advisering op fi nancieel gebied en ter zake van bedrijfsprocessen;
    • due diligence onderzoeken;
    • verzorgen van salarisadministraties. 

Fiscale zaken: van opstellen fi scale aangiftes tot belastingbesparende 
adviezen 
    • voorbereiding van onder andere aangiften BTW, IB, VPB en LB;
    • fi scale advisering inzake alle specifi eke problematiek rond de directeur-
 grootaandeelhouder (bijvoorbeeld bedrijfsoverdracht aan familie, 
 relatie aandeelhouder/werknemer/bedrijf);
    • fi scale begeleiding van bedrijfsovernames, samenwerkingsverbanden 
 en fusies;
    • fi scale (her-)structurering van (internationale) ondernemingen;
    • begeleiding bij boekenonderzoek en/of disputen met de Belastingdienst.

Al een hele eeuw een begrip in Aalsmeer 
en de wijde omgeving:

 Berghoef Accountants 
en Adviseurs 

www.berghoef.nl  •  Berghoef Accountants en Adviseurs  •  tel. 0297-381212

Zwarteweg 103A 
1431 VK Aalsmeer
0297 - 38 68 28
info@mjk-advies.nl
www.mjk-advies.nl

Zwarteweg 103A 
1431 VK Aalsmeer
0297 - 38 68 28
info@mjk-advies.nl
www.mjk-advies.nl

Zwarteweg 103A • 1431 VK Aalsmeer • 0297 - 38 68 28
info@mjk-advies.nl

www.mjk-advies.nl

Aalsmeer – Ongeveer de helft 
van alle ZZP-ers in Nederland 
doet zelf zijn boekhouding en 
belastingaangiften, veelal uit 
kostenbesparing. Bij MJK be-
grijpt men heel goed dat (star-
tende) ondernemers weinig of 
géén geld willen uitgeven aan 
zaken die men als ondernemer 
ook zelf kan regelen. Maar in de 

praktijk blijkt dat eigenlijk al-
le ZZP-ers fouten maken bij het 
voeren van hun boekhouding 
en het indienen van de belas-
tingaangifte. Daarnaast zijn veel 
ondernemers niet goed op de 
hoogte van wet- en regelgeving 
en mogelijke belastingbesparin-
gen. Zonde, want een goede ad-
viseur bespaart u niet alleen tijd, 

maar verdient ook (belasting)
geld voor u.
De adviseurs van MJK nodigen 
ZZP-ers dan ook van harte uit 
om geheel vrijblijvend langs te 
komen voor een kennismakings-
gesprek. U kunt de adviseurs van 
MJK bereiken op 0297-386828 of 
via een mail naar info@mjk-ad-
vies.nl. 

MJK ADVIES staat klaar voor ZZP-er

BELASTING
VERZEKERING  

ADMINISTRATIE&
Wellicht kunnen wij het wel leuker maken...







Officiële Mededelingen
20 februari 2020

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving via tel. 020-5404911.

VERGADERING DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 27 februari 2020, in de raadzaal van het Raadhuis 
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 23 januari 2020
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding
  6. Mededelingen van het college

  HAMERSTUK

20.05 R-2 Verordening werkgeverscommissie 
  raadsgri�e Aalsmeer 2020
 R-3 Aanpassing Mandaatbesluit gri�e 
 R-4 Wijziging Verordening Wmo
 R-5 Gemeentegarantie lening Windsurfclub 
  Aalsmeer (WSCA)

  BEHANDELSTUK

20.10 R-6 Huisvestingsverordening Aalsmeer 2020
20.35 R-7 Vragenkwartier
 
   SLUITING 

TE VERWIJDEREN AANHANGER

Bij de parkeerplaats aan de Colombiahof te Aalsmeer staat al 
geruime tijd een groene aanhanger zonder kenteken. Volgens 
artikel 5.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de 
gemeente Aalsmeer is het verboden deze aanhanger langer 
dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of 
te hebben. De eigenaar wordt verzocht zich zo spoedig moge-
lijk in verbinding te stellen met team Handhaving Openbare 
Ruimte (HOR) van de afdeling VH van de gemeente Aalsmeer. 

De gemeente is voornemens op grond van artikel 5.29 en 5.30 
van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bestuursdwang 
toe te passen, door dit voertuig op 26 maart 2020 van de 
openbare weg mee te voeren en op te slaan. Dit betekent dat 
de gemeente dit object na 13 weken mag verkopen of laten 
vernietigen. Artikel 5.31 van de AWB kan ook van toepassing 
zijn. De rechthebbende krijgt de gelegenheid dit object van de 
openbare weg te verwijderen en wel t/m 25 maart 2020. Voor 
nadere informatie kunt u contact opnemen met de team HOR 
van de gemeente Aalsmeer telefoon 0297-387575. Stamnum-
mer: 010119

OPROEP OM VAARTUIGWRAKKEN TE VERWIJDEREN

Aan de Pontweg in Aalsmeer liggen drie boten die niet meer 
blijven drijven. De locatie waar de boten zijn gezonken is hier-
door niet goed bereikbaar. Aan het begin van de Pontweg, bij 
Oosteinderweg nummer 249, ligt aan de kade boot nummer 
1. Dit is een stalen sloep van ongeveer 10 meter lang inclusief 
een buitenboordmotor met daarover een blauwe plastic zak. 
Boot nummer 2 is een witte roeiboot van ongeveer 3 meter 
lang. Boot nummer 3 is een zeilboot van ongeveer 5 meter 
lang met een rood/wit zeil. 

Volgens artikel 1 van de Wrakkenwet, kunnen de wrakken door 
de beheerder van het openbaar water worden opgeruimd, 
zonder dat deze aansprakelijk kan worden gesteld voor even-
tueel toegebrachte schade. De gemeente is voornemens deze 
vaartuigen uit het openbaar water te lichten, mee te voeren 
en/of op te slaan dan wel te vernietigen. De eigenaren krijgen 
op grond van artikel 3 van de wrakkenwet de gelegenheid de 
vaartuigen te verwijderen binnen twee weken na deze publi-
catie in de Nieuwe Meerbode. De wrakken dienen dus vóór 5 
maart aanstaande te zijn verwijderd. Artikel 5.29 en 5.30 van 
de AWB zijn van toepassing. Dit betekent dat de gemeente 
deze vaartuigen 13 weken na verwijdering mag verkopen, 
weggeven of laten vernietigen. Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de gemeente Aalsmeer, afdeling VVH 
team HOR, vaarwegbeheer via tel. 0297 – 38 75 75.

GEMEENTEGIDS 2020 LIGT VOOR U KLAAR

De gemeentegids van Aalsmeer 2020 is gereed. De gids wordt 
dit jaar niet meer huis-aan-huis verspreid, maar is wel op te 
vragen of op te halen op diverse punten in Aalsmeer. Ook is 
de gids digitaal beschikbaar op de website van de gemeente. 
In de gemeentegids staan (contact)gegevens van bedrijven, 
instellingen en verenigingen binnen de gemeente. Daarnaast 
bevat de gids tel.s, openingstijden en informatie over de ge-
meente. 

Afhalen in de buurt
Behalve in het raadhuis Aalsmeer kunt u de papieren ge-
meentegids ook ophalen bij: de bibliotheek, buurthuis Horn-
meer, buurthuis ’t Middelpunt, zalencentrum ’t Baken/Open 
Hof Kerk, dorpshuis Kudelstaart en wijkontmoetingscentrum 
Hofplein. U kunt de gids ook opvragen bij de uitgever (Lokaal 
Totaal) via 0223-661425 of u kunt een e-mail sturen naar info@
lokaaltotaal.nl

Digitale Gids
De gemeentegids is digitaal te bekijken via de website van de 

gemeente Aalsmeer. In de digitale gemeentegids vindt u alle 
beschikbare informatie uit de gids. Het voordeel hiervan is dat 
u de meest actuele informatie tot uw beschikking heeft. Het 
actueel houden van gegevens is belangrijk voor de vermelde 
organisaties en verenigingen. Zij kunnen wijzigingen online 
doorgeven en deze worden direct verwerkt op de site en in de 
nieuwe gids van volgend jaar.

START VERVANGING BRUG KERKWEG

Maandag 24 februari 2020 start de gemeente met het vervan-
gen van de betonnen brug en de houten brug op de Kerkweg 
ter hoogte van de Oosteinderweg in Aalsmeer. Deze werk-
zaamheden duren tot half mei 2020. Voor deze werkzaamhe-
den wordt de Kerkweg aan beide zijden afgesloten ter hoogte 
van de brug. Het is vanaf 24 februari tot het einde van de werk-
zaamheden niet meer mogelijk om vanaf de Aalsmeerderweg 
via de Kerkweg naar de Oosteinderweg te rijden, of omge-
keerd. De woningen op de Kerkweg zijn te bereiken vanaf de 
Aalsmeerderweg. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Marktstraat 32 en 32a, 1431 BE, (Z20-009596), het verande-

ren van restaurant-appartement in 3 appartementen 
-  Baccarastraat 3, 1431 RN, (Z20-009360), brandveilig ge-

bruik Kindcentrum Dol�jn/Kinderopvang Solidoe 
-  Wim Kan Dreef 2, 1433 HM, (Z20-009359), brandveilig ge-

bruik BSO VZOD 
-  Constantijnstraat 26, 1432 HJ, (Z20-009194), het plaatsen 

van een hekwerk rondom de voortuin 
-  Haydnstraat 33, 1431 ZA, (Z20-009140), het plaatsen van 

een afvalcontainer tot 30 april 2020 
-  Schoolstraat 15, 1431 BG, (Z20-009123), het plaatsen van 

een kunstwerk van cortenstaal op een betonnen sokkel in 
de tuin van de basisschool Samen Een 

-  Ampèrestraat 4, 1433 KZ, (Z20-009031), het plaatsen van 
een container t.b.v. verbouwing woning 

-  Hoofdweg 142, 1433 JX, (Z20-009040), het plaatsen van 
een dakopbouw en het verlengen van de kap 

-  Dahliastraat 7, 1431 BP, (Z20-009042), het verlengen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

-  Uiterweg 214 , 1431 AT, (Z20-008771), het verplaatsen van 
een bestaande blokhut naar perceel 594 

-  Vlinderweg 240, 1432 MX, (Z20-008774), het uitbouwen 
van de zolder over een bestaand dakterras t.b.v. het creë-
ren van meer slaapkamers 

-  Kudelstaartseweg 216, 1433 GR, (Z20-008535), het ver-
nieuwen en verlengen van een steiger en het bouwen van 
een jollenhelling 

 

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘O�ciële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Somberg C.J.W. 24-08-1966 11-02-2020
Vidal Martins Gomes M. 09-09-1980 13-02-2020

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

Helmerhorst N. 20-05-1991 14-02-2020
Parson G.F. 22-01-1958 12-02-2020

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:
•	 uw	naa 	en	adres
•	 de	datu 	van	uw	be waarschri t
•	 een	o schrijving	van	het	besluit	waartegen	u	be waar	 aa t
•	 waaro 	u	het	niet	eens	bent	 et	ons	besluit
•	 uw	handte ening 	
•	 o	 ogelij 	uw	e- ailadres 	
•	 het	tel 	waarop	u	overdag	te	berei en	bent
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

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

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

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

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

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

Aalsmeer
Enkel op afspraak 0297-387575

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Vervolg op volgende blz.
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VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissingen op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
-  Hoofdweg 128, 1433 JW, (Z19-071516), het bouwen van 

een loods. Verzonden: 13 februari 2020
-  Aalsmeerderweg 371, 1432 EB, (Z19-075804), het slopen 

van de bestaande aanbouw en het realiseren van een 
uitbreiding op de begane grond en 1e verdieping aan de 
achterzijde van de woning. Verzonden: 12 februari 2020

-  Kudelstaartseweg, Sectie D nr. 2141, (Z19-074214), het 
bouwen van 3 vrijstaande woningen (plan Women’s Eye). 
Verzonden: 12 februari 2020

-  Uiterweg 227, 1431 AG, (Z19-065504), het plaatsen van 
twee bruggen en damwanden t.b.v. toegang tot perceel 
en achterliggende woonark/terreinen en het aanleggen 
van een in- en uitrit. Verzonden: 11 februari 2020

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Charles Gabrijweg 44, 1431 MJ, (Z19-074519), het realise-

ren van een grotere aanbouw aan de achterzijde van de 
woning. Verzonden: 17 februari 2020 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend 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:
-  Machineweg 147, 1432 EP, (Z19-069753), het vervangen 

van de bestaande dakkapel aan de voorzijde van de wo-
ning. Verzonden: 14 februari 2020

-  Ketelhuis 15, 1431 LS, (Z20-008073), het plaatsen van een 
puincontainer op de stoep voor de garage van 28 februari 
tot 12 april 2020. Verzonden: 13 februari 2020

-  Zwitserlandstraat 4 (nabij Hollandweg/Middenweg, Sectie 
B 5971), (Z19-061492), het bouwen van een bedrijfsge-
bouw (Mercedes). Verzonden: 11 februari 2020

-  Uiterweg 329 ws3, 1431 AJ, (Z19-071999), het vervangen 
van een huidige woonark door een nieuw te bouwen wa-
terwoning. Verzonden: 12 februari 2020

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over 
de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en 
de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeers-
besluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbe-
sluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een at-

tendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant 
zijn gepubliceerd.

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
•	 Raadhuisplein	1	(Z20-009215)	Viering	75	jaar	Bevrijding	op	

5 mei 2020, ontvangen 10 februari 2020

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
•	 Route	door	Kudelstaart	 (Z20-004898)	 Kindercarnavalsop-

tocht op 22 februari 2020, verleend 13 februari 2020
•	 Route	 door	 Kudelstaart	 (Z20-005008)	 Carnavalsoptocht	

Kudelstaart op 23 februari 2020, verleend 13 februari 2020
•	 Ophelialaan	 (Z20-004661)	Ophelia’s	 Paas	Zaterdag	op	11	

april 2020, verleend 18 februari 2020
•	 Zwarteweg	90	(Z20-000341)	Opbloei	Festival	op	23	en	24	

mei 2020, verleend 18 februari 2020

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Oosteinderweg 287E (Z20-008754) trouwfeest met band 

op 13 maart 2019, melding akkoord 12 februari 2020
- Dreef 1B (Z20-008869) Sportdag IKC Triade op 24 april 

2020, melding akkoord 12 februari 2020
- Speeltuin Copernicusstraat (Z20-009066) Sportmiddag op 

21 maart 2020, melding akkoord 13 februari 2020
- Lakenblekerstraat (naast) 64 C4048, 1431 GG (Z20-008654), 

het starten van een hotel met parkeergarage. Geaccep-
teerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is 
geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE

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

t/m 19-03-20 Vervangend besluit bestemmingsplan ‘2e 
Herziening Hornmeer – Meervalstraat-Roer-
domplaan’ met bijbehorende

  verbeelding, regels en toelichting (Z-
2017/017386)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Vrijwilligers gezocht!
Bijeenkomst over start 
AutoMaatje Aalsmeer
Aalsmeer - Op 2 maart gaat ANWB 
AutoMaatje Aalsmeer van start en 
voor deze service zijn Participe 
Amstelland en Aalsmeer Voor El-
kaar op zoek naar chau�eurs en in-
woners die deelnemers telefonisch 
te woord willen staan en/of de rit-
ten willen plannen. Lijkt het u/jou 
leuk om vrijwilliger te worden voor 
ANWB AutoMaatje Aalsmeer? Op 
maandag 24 februari wordt een 

bijeenkomst georganiseerd waar 
informatie gegeven wordt, waar 
vragen gesteld kunnen worden 
en andere geïnteresseerden ont-
moet kunnen worden. De bijeen-
komst is van 13.00 tot 14.00 uur in 
‘t Kloosterhof in de Clematisstraat 
16. Voor meer informatie kan ook 
een mail gestuurd worden naar in-
fo@automaatje-aalsmeer.nl of bel 
0297-303141.

Handbalcompetitie en BeNe League
Geen winst voor Heren 2 
en Heren 1 Greenpark
Aalsmeer - Zaterdag 15 februari 
was het matchday voor zowel He-
ren 2 als Heren 1 van Greenpark 
Handbal Aalsmeer. Heren 2 had 
DFS Arnhem/Huissen op bezoek in 
sporthal De Bloemhof. Het was de 
laatste reguliere thuis-wedstrijd en 
uiteraard hoopten de handballers 
van Greenpark op winst. Het pakte 
anders uit. Er werd slordig gehand-
bald en Aalsmeer moest dit beko-
pen met een 24-33 nederlaag.

Spannende wedstrijd
Heren 1 van Greenpark was voor 
de BeNe League te gast in Neer-
pelt om het op te nemen tegen 
Sporting Pelt. De twee ploegen 
waren aan elkaar gewaagd en het 
bleef tot het eindsignaal span-
nend. Eén minuut voor tijd was de 
stand 30-29. Kon Aalsmeer nog ge-
lijk komen of zelfs met een punt-
je meer de winst pakken? Helaas, 
het was Sporting Pelt die nog twee 
keer wist te scoren. Voor Green-
park was er geen tijd meer om hier 
op te antwoorden. Eindstand 31-
29 voor de handballers uit Neer-
pelt.

Nog drie rondes
Opnieuw dus een nederlaag voor 
Greenpark Aalsmeer. Nog drie 
rondes nu in de BeNe League. 
Aanstaande zaterdag 22 februa-
ri komt Handbal Tongeren op be-

zoek in Aalsmeer. Het wordt vast 
een pittige strijd, de nummer 
acht (Aalsmeer) tegen de num-
mer zeven (Tongeren). Uiteraard 
hoopt Heren 1 van Greenpark op 
veel support. De wedstrijd in De 
Bloemhof aan de Hornweg begint 
om 19.15 uur. In ronde 21 op zater-
dag 29 februari neemt Greenpark 
Aalsmeer het op tegen JD Tech-
niek Hurry Up (nummer zes). De 
uitwedstrijd in het verre Zwarte-
meer begint om 20.00 uur. De laat-
ste wedstrijd in de BeNe League 
(ronde 22 op zaterdag 7 maart) 
speelt Aalsmeer thuis en dan komt 
hekkensluiter HC Atomix naar De 
Bloemhof. Ook deze wedstrijd 
vangt aan om 20.00 uur.

Oranje selectie
Tot slot nog handbalnieuws van de 
Oranje Heren. Bondscoach Erlin-
ger Richardsson heeft de voorlo-
pige selectie van de 24 spelers be-
kend gemaakt voor de oefenwed-
strijd tegen Duitsland op vrijdag 
13 maart vanaf 18.00 uur in het 
Duitse Magdeburg. Samir Beng-
hanem van Greenpark is opnieuw 
geselecteerd, evenals Aalsmeer 
speler René de Knecht. Ook weer 
opgenomen in de selectie is Jef-
frey Boomhouwer (ex-Aalsmeer 
speler, nu actief bij Bergischer HC 
in Duitsland).
Foto: www.kicksfotos.nl

Eerste NK-medaille na afvalrace
Brons Jordy Buskermolen 
in titelstrijd strandracen
Kudelstaart - Dit seizoen had 
strandracer Jordy Buskermolen 
drie wedstrijden aangestipt waar-
in hij zou willen excelleren. Maar 
op het EK werd hij geplaagd door 
kettingproblemen en in de klas-
sieker Egmond-Pier-Egmond liet 
hij zich in de slotfase insluiten. 
De laatste kans op een mooie uit-
schieter benutte de renner uit Ku-
delstaart afgelopen zaterdag wél: 
derde op het NK aan de kust van 
Schouwen-Duiveland. “Deze win-
ter miste ik steeds net het podium, 
mooi dat het juist nu wel is gelukt”, 
zei Jordy, die �nishte achter het dit 
seizoen uitblinkende duo Ivar Slik 
en Rick van Breda, beiden net te-
rug op het strand na een trainings-
stage in Spanje. De titelstrijd tus-
sen de Brouwersdam en de Oos-
terscheldekering werd een afval-
race. Kort na de start bij Scharen-
dijke hakte de zijwind het renners-
veld al in mootjes. Vooraan klitte 
een groep van achttien man sa-
men en daarvan bleven er na een 
kwart van de race nog maar zes 
over: Slik, Van Breda, Hoogerland, 
Buskermolen en diens ploeggeno-
ten Zonneveld en Welling. Jordy 
Buskermolen: “Vervolgens reden 
Slik en zijn ploegmaat Van Breda 
bij ons weg, ze waren gewoon te 
sterk. Uit ons groepje moest Joh-
nny Hoogerland lossen en streden 
we met drie man van Team Theo 
Schilder voor de derde plek. Eerst 
haakte Sybren Welling af en in de 
laatste kilometer kon ik wegrijden 
bij Thijs Zonneveld.” Ivar Slik werd 

na een uitputtende rit van 72 ki-
lometer de nieuwe kampioen. Na 
hem volgden met tussenpozen 
Van Breda, Buskermolen, Zonne-
veld, Imming, en Van Zandbeek.

Doorstart
Voor Jordy Buskermolen zit het 
seizoen aan de kust er op. Hij 
maakt als lid van het ambitieu-
ze Haagse verenigingsteam Tri-
as meteen een doorstart naar de 
eerste nationale wegwedstrijden. 
Hij hoopt nog te kunnen pro�te-
ren van zijn in de strandraces op-
gebouwde conditie. Zaterdag 29 
februari staat voor hem de klas-
sieker Ster van Zwolle op het pro-
gramma, gevolgd door een aantal 
topkoersen in Nederland en Bel-
gië. In de zomermaanden wil hij 
zich richten op de criteriums en la-
ter in het jaar hoopt hij te kunnen 
deelnemen aan een ronde in een 
exotisch land. 

Wegwedstrijden
Dichter bij huis kunnen de wie-
lerliefhebbers komende zondag 
23 februari al kijken naar de eer-
ste wegwedstrijden in de regio, 
de kampioenschappen van Uit-
hoorn. De starttijden op sportpark 
De Randhoorn zijn: jeugdcatego-
rieën 10.00 uur; nieuwelingen jon-
gens en meisjes, junioren meisjes 
en vrouwen 11.30 uur, amateurs, 
junioren en eliterenners 13.00 uur. 
Bezoekers hebben vrij toegang. 
UWTC Uithoorn is organisator van 
het evenement.

Jordy Buskermolen (rechts) met naast hem zijn ploeggenoten Zonneveld 
en Welling tijdens het NK Strandracen in achtervolging op de koplopers 
Slik en Van Breda. De vierde man met witte helm is voormalig beroepsren-
ner Johnny Hoogerland. Foto: Team Theo Schilder.

Darten op dinsdag in ‘t Middelpunt
Peter Bakker wint nipt
Aalsmeer - Op dinsdagavond 11 fe-
bruari waren er zes liefhebbers van 
het Engelse werpspel, genaamd 
darts, naar de wekelijkse speel-
avond in buurthuis ‘t Middelpunt 
gekomen. Iedereen kon zo tegen 
elkaar de strijd aangaan. Iwan van 
Egdom wist vier games te winnen, 
hij doet zeker zijn best. Alexander 
Stroomer won twee games meer, hij 
versloeg Iwan en hij won zelfs van 
Ben van Dam. Ben zelf kwam later 
op de avond goed op dreef en wist 
zowel Peter Bakker als Fred Maas te 
verslaan. Hij eindigde op de vierde 
plek. Er werden leuke uitgooien ge-
realiseerd, zo tussen de tachtig en 
negentig en zelfs één maal met de 
dubbele bull. Fred Maas scoorde 

een mooie 180-er en daar werd na-
tuurlijk even bij stilgestaan. Kees de 
Lange en Fred moesten in een be-
slissende game nog uitmaken wie 
er tweede en derde zou worden. 
Kees wist te zegevieren. Peter Bak-
ker had net één punt meer verza-
meld en kon de avond op zijn naam 
schrijven. De volgende dinsdag-
avond hopen de darters weer meer 
bekende en/of nieuwe gezichten te 
mogen zien om de krachten van de 
pijlen met elkaar te delen. Een lid-
maatschap is er niet. Iedere dart-
liefhebber kan zo binnen lopen en 
voor 2,50 euro een gezellig avond-
je darten in ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. Aanvang is 20.00 uur. 
Minimum leeftijd is 16 jaar.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 24 fe-
bruari organiseert Allen Weerbaar 
voor kaartliefhebbers weer een ge-
zellige kaartavond in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. Aan-
vang is 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur voor ko�e, thee en in-
schrijving. Deelname kost 1,50 eu-
ro per persoon. Maandag 10 febru-
ari was het weer volle bak tijdens 
de kaartavond en het was ook erg 
gezellig. Op één is Maarten van 
der Vaart geëindigd na een formi-
dabele laatste rond met 5255 pun-
ten. Hij mocht ook de marsenprijs 
in ontvangst nemen. Plaats twee is 
behaald door Rinus de Jong met 
5163 punten en op drie de heer 
van Bemmelen met 5141 pun-

ten. De start was goed, maar op 
het einde ging het minder. Op vier 
Ubel van der Blom met 5111 pun-
ten, dankzij zijn sterke laatste par-
tij. De vijfde plaats was voor Tonny 
Könst met 5066 punten. Hekken-
sluiter was Martin van Wieringen. 
Het jokeren is gewonnen door Lili-
an Klaassen en Leny Schuit eindig-
de als laatste. Alle kaarters gingen 
naar huis met een leuke Valentijn 
attentie en met nog één of twee 
prijsjes uit de verloting.
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 Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u.

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

 Start Magisch carnaval in Poel-
gilderdam. Vanaf 20u. Loting 
verdeling volgorde optocht in 
Dorpshuis Kudelstaart. 

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

 Presentatie boek ‘Tijd’ met ver-
halen en foto’s uit Aalsmeer in 
de KunstKas, Aalsmeerderweg 
325 vanaf 19.30u.

21 FEBRUARI
 Exposities ‘Bomen in beeld’ en 

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

 Open Hof keuken in ‘t Baken, 
Sportlaan vanaf 17.45u. Op 
menu: soepen.

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

 Klaverjassen en hartenjagen 
bij FCA Aalsmeer in clubhuis 
Beethovenlaan vanaf 20u.

 Bandbrouwerij in N201, Zwar-
teweg. Voor kids 19-21u. en 
ouderen vanaf 20u. 

22 FEBRUARI
 Crash Museum in fort 

Aalsmeer te Aalsmeerderbrug 
open 11 tot 16u. Om 13u. le-
zing door Jos de Groot over 
‘Mijn Lancaster’.

 Kindercarnaval met optocht in 
Poelgilderdam. Start 13.11u. 
bij Dorpstaveerne. 

 Vruchtbomen enten in Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein 
vanaf 13u.

 Prinsenbal bij De Pretpeurders 
in het Dorpshuis vanaf 20u. 

 Peter Gabriel Undercover in 
The Shack, Schipholdijk 253b, 
Oude Meer vanaf 21u.

 Optreden band Timeless in ca-
fé Joppe, Weteringstraat vanaf 
21.30u.

 Marnix Busstra Old School 
Band in Bacchus. Uitverkocht!

23 FEBRUARI
 Vogelbeurs in Baccara-zaal in 

Baccarastraat, 10 tot 12.30u.
 Grote carnavalsoptocht met 

De Pretpeurders. Start om 
12.11u. bij Dorpstaveerne in 
Kudelstaart. Om 15.30u. op-
treden Hobo String Band.

 Expositie rond boek ‘Tijd’ in de 
KunstKas, Aalsmeerderweg 
325 vanaf 14 tot 17u. 

 Americana-concert met Larry 
John McNally in De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 15u.

 Canned Heat Undercover in 
The Shack, Schipholdijk 253b 
in Oude Meer vanaf 16u.

24 FEBRUARI
  Expositie over Aalsmeerse 

(kwekers)woningen in Raad-
huis. Open: maandag t/m vrij-
dag 8.30-17u., woensdag tot 
20u. Tot 9 maart.

  Informatiebijeenkomst voor 
vrijwilligers ANWB AutoMaat-
je Aalsmeer in Kloosterhof, 
Clematisstraat van 13 tot 14u.

  Wijkcentrum Voor Elkaer Ku-
delstaart open van maandag 
t/m vrijdag van 9 tot 16.30u.

  Klaverjassen in wijkcentrum 
Hofplein, Clematisstraat 16 
van 13.30 tot 16.30u.

  Kaartavond Allen Weerbaar 
in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u.

25 FEBRUARI
 Open huis in ‘t Baken, Sport-

laan, 10-11.30u. Elke dinsdag.
 Taalpunt in bibliotheek, 

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

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

 Theatervoorstelling ‘De dag 
dat God 10 jaar werd’ bij 
Doopsgezinde Gemeente, 
Zijdstraat 55 vanaf 20u.

26 FEBRUARI
 Start kermis op terrein Bloem-

hof aan de Hornweg. Tot en 
met zondag 1 maart.

 Inloop en quilten van 9.30 tot 
11.30u. bij Oost-Inn in De Mi-
kado, Catharina Amalialaan. 

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

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

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

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

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

 Wijkoverleg De Dorper in De 
Oude Veiling, Marktstraat van-
af 19.30u.

27 FEBRUARI 
 Computerhulp voor ouderen 

in ‘t Hofplein, Clematisstraat, 
9.30 tot 11.30u. Ook dinsdag.

  Ouderensoos 55+ in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u.

 Canto Ostinato op vier virtue-
le vleugels door AlexP in Flo-
wer Art Museum vanaf 20u.

 Keezen in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.

 Raadsvergadering in raadzaal 
van Raadhuis vanaf 20u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Lezing over tuinen in Duits-
land bij Groei en Bloei in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Keyboard ‘Medeli’
(aanslaggevoelig) € 159,-

Klassieke gitaar
‘Aria’ € 159,-

Western ‘Richwood’ 
(met element) € 159,- Dé kabelspecialist

AANBIEDING:

TIP:NIEUW:

NIEUW:

Lezing 27 februari in buurthuis Hornmeer

Tuinen in Duitsland bij 
Groei en Bloei
Aalsmeer - Over bijzondere tuien 
in Duitsland gaat de lezing van de 
heer Borgonje uit Raalte op don-
derdag 27 februari bij Groei en 
Bloei Aalsmeer. Duitsland kent 
vele botanische tuinen die zeker 
de moeite waard zijn om te be-
zoeken. Vaak met een eigen ka-
rakter en Nationale collecties van 
bepaalde geslachten van kruid-
achtige en houtige gewassen. 
Ook zijn er meestal tropische kas-
sen aanwezig met bepaalde plan-
ten soorten als Orchideeën, Cac-
tussen en Tropische plantensoor-
ten voor sier en gebruik. Van de 
prachtige Barok tuinen van Her-

renhausen in Hannover worden 
beelden getoond, evenals van de 
vele tropische kassen in Berggar-
ten en van een aantal thema-tui-
nen, zoals van Park der Garten in 
Bad Zwischenahn met zijn 90 mo-
deltuinen. Verder komen ook bo-
tanische tuinen in Bonn en Keu-
len, Europa’s grootste Rosarium 
in Sangerhausen met 8.500 ver-
schillende soorten rozen en enke-
le particuliere tuinen aan bod. De 
lezing bij Groei en Bloei Aalsmeer 
op 27 februari begint om 20.00 
uur en is in buurthuis Hornmeer 
aan de Dreef 1. Iedere geïnteres-
seerde is welkom.

Carnaval met optochten en 
optredens in Poelgilderdam
Kudelstaart - Een magisch car-
naval barst vanavond, donderdag 
20 februari, los in Poelgilderdam. 
In het Dorpshuis vindt de loting 
plaats van de volgorde van de 
grote optocht. Carnavalsvereni-
ging de Pretpeurders belooft een 
gezellige avond met spelletjes, lol 
en veel plezier. Zaterdag 22 fe-
bruari staat geheel in het teken 
van het kindercarnaval. Om 13.01 
uur verzamelt de jeugd zich bij 
het Dorpshuis en vanaf hier gaat 
de stoet met versierde �etsen en 
wagentjes richting De Rietlan-
den. Daarna gaat de kindermid-
dag verder in de Dorpstaveerne.

Prinsenbal
In de avond is het feest voor de 
volwassenen tijdens het Prinsen-
bal. Vanaf 20.11 uur heet Prins Ri-
chard de Eerste alle gasten wel-
kom in het Dorpshuis. Een kaart-
je kopen voor het bal is wel nood-
zakelijk en aangeraden wordt dit 

nog stel te doen, want de animo 
is, zoals ieder jaar, groot. 
En zondag 23 februari is dan de 
grote optocht. Wat zouden al-
le deelnemers voor magisch on-
derwerp gekozen hebben? De 
optocht start om 12.11 uur bij 
de Dorpstaveerne aan de Ku-
delstaartseweg. Na de route door 
Poelgilderdam is het Dorpshuis 
weer de locatie van samenkomst 
en kan er nog gezellig nagefeest 
worden. 

Optreden Hobo String Band
Net als vorig jaar niet alleen po-
lonaise lopen op carnavalsmu-
ziek, maar ook kan genoten wor-
den van countrypop en -rock van 
de Hobo String Band vanaf 15.30 
uur. Iedereen, ook niet carnaval-
vierders, is welkom en de toe-
gang is gratis. Meer info op www.
pretpeurders.nl en op de face-
book-pagina van de carnavals-
vereniging.

Eerbetoon aan Pieter Gabriel en Canned Heat

2 Undercover pareltjes in 
The Shack dit weekend
Oude Meer - Als zowel Bauke 
Bakker (Peter Gabriel underco-
ver) als Vedran Mircetic (Canned 
Heat undercover) een band sa-
menstellen voor een undercover-
sessie, dan kun je er van uitgaan 
dat het een middag gaat worden 
van een muzikaal hoog niveau. 
Beiden muzikanten staan aanko-
mend weekend met hun band in 
The Shack! 

Peter Gabriel undercover 
Zaterdag 22 februari brengt de 
onnavolgbare Bauke Bakker (be-
kend van onder andere The Po-
lice en Supertramp underco-
ver) samen met een stel fantas-
tische muzikanten een ode aan 
het werk van Peter Gabriel. Pe-
ter Gabriel scoorde hits met num-
mers zoals ‘Sledgehammer’, ‘Sols-
bury Hill’ en ‘In Your Eyes’ en was 
het creatieve brein achter Gene-
sis. Een dikke aanrader. 

Canned Heat undercover
Zondag 23 februari mag The 
Shack niemand minder dan Ve-
dran Mircetic (gitarist van De 
Staat) verwelkomen op het po-
dium. Samen met de geweldige 

band Grand East brengt hij een 
indrukwekkende selectie van het 
oeuvre van Canned Heat. Canned 
Heat is opgericht in 1965 en tot 
op de dag van vandaag onlosma-
kelijk verbonden met Woodstock. 
De muziek en attitude van 
Canned Heat trok een grote aan-
hang, de band wordt gezien als 
één van de populairste acts van 
het hippietijdperk. Nummers als 
‘Going Up the Country’ en ‘On the 
Road Again’ werden grote inter-
nationale hits. Een must voor lief-
hebbers van de blues, van rock en 
liefhebbers van heerlijke ritmes 
met een sterke late jaren zestig vi-
be. Kortom, dit wordt een week-
end om in te lijsten met top-mu-
zikanten op het podium. 

Zaterdag 22 februari is The Shack 
open vanaf 20.00 uur. Peter Ga-
briel undercover begint om 21.00 
uur en de entree is 15 euro. Zon-
dag 23 februari open om 15.00 
uur, Canned Heat undercover be-
gint om 16.00 uur. Entree 10 euro.
Ga voor het programma, ope-
ningsdagen en -tijden naar www.
the-shack.info. Adres: Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer. 

Aanstaande zondag in De Oude Veiling

Americana concert met 
Larry John McNally
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
23 februari trakteert Pieter Groen-
veld weer op een Americana con-
cert met deze keer op het podi-
um: Larry John McNally’s, een sin-
ger-songwriter en gitarist, die zijn 
stijl typeert als een mix van blues, 
folk en jazz met literaire teksten.
Oorspronkelijk uit Maine is hij via 
New York, New Orleans (en een 
korte periode Amsterdam) nu al 
jaren een onderdeel van de scene 
in Los Angeles. Hij maakt al van-
af zijn 13e jaar muziek. Als sin-
ger-songwriter was hij ho�eve-
rancier van hits voor onder ande-
re Don Henley, Bonnie Raitt, Rod 
Steward, Chaka Khan, The Eagles, 
Joe Cocker en zelfs Bruce Willis. 
Naast zijn solo werk is hij inmid-
dels regelmatig op pad met Harry 
Waters (zoon van Roger) en heeft 
tours in Zuid-Amerika, Engeland 
en Japan met hem achter de kie-
zen. Hij is onder andere de schrij-
ver van ‘Nobody’s Girl’ en ‘Slow Ri-
de’ van Bonnie Raitt en ‘For My 
Wedding’ van Don Henley. Ook 
op de laatste plaat van The Eagles 
staat een nummer van hem. Ame-
ricana pur sang. Zijn nummers 
zijn fragiele parels: kleine literai-
re meester-werkjes vol passie, 
nostalgie en verwondering. Zijn 
songs zijn vaak rustig en beschrij-

vend, maar toch ook betrokken. 
Ze vormen een kwetsbare visue-
le schets van een geëngageerde 
voorbijganger die de soundtrack 
van zijn eigen leven probeert te 
schrijven. Een �lm, waard om te 
zien en te beluisteren. 
Larry John McNally is zondag te 
zien en te horen in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. Het con-
cert begint om 15.00 uur en de 
entree is 15 euro per persoon. 
Kaarten reserveren is een aan-
rader en dit kan via scr@pieter-
groenveld.com.

Pop, rock en funk zaterdagavond
Timeless live in café Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 22 februari kan er weer geno-
ten worden van livemuziek in ca-
fé Joppe in de Weteringstraat. De-
ze keer gaan de spots aan voor de 
band Timeless uit Hillegom. De-
ze coverband gaat trakteren op 
een breed repertoire met zowel 
pop, rock en funk liedjes. Het vijf-

tal van Timeless speelt nummers 
van onder andere David Bowie, 
the Rolling Stones, Hot Chocola-
te, Beth Hart en Tina Turner. Veel 
bekende classics zullen voorbij 
komen. Laat je verrassen en zing 
en dans mee! Het optreden van 
Timeless start rond 21.30 uur en 
de toegang is natuurlijk gratis!

Presentatie ‘Tijd’ in KunstKas
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 20 februari, is de presenta-
tie van het boek ‘Tijd’ met foto’s 
uit Aalsmeer van Tobias Rothe en 
verhalen met Aalsmeerders door 
Janna van Zon. Belangstellenden 
zijn vanaf 19.30 uur welkom in de 
KunstKas van Tobias en Trudy Ro-
the aan de Aalsmeerderweg 325. 
In deze sfeervolle omgeving wor-
den om precies 20.02 uur de eer-
ste exemplaren uitgereikt aan de 
dochter van Janna en de twee 
kinderen van Tobias. 
Bezoekers wordt aangeraden zich 
warm te kleden, de kas is niet ver-
warmd, en om zoveel mogelijk op 
de �ets te komen. Parkeren voor 
de deur is niet mogelijkheid, er 
is gelegenheid om auto’s te par-

keren aan de Oosteinderweg, ter 
hoogte van Jac. Takkade, en bij 
de Julianalaan (3 tot 5 minuten 
lopen naar de KunstKas). ‘Tijd’ is 
te koop voor 20 euro. Deze spe-
ciale prijs geldt alleen tijdens het 
weekend van 20 tot en met 23 fe-
bruari. 

Zondagmiddag 
Wie niet aanwezig kan zijn tij-
dens de feestelijke presentatie 
van ‘Tijd’ kan zondag 23 februa-
ri een kijkje komen nemen in de 
KunstKas tussen 14.00 en 17.00 
uur. De foto’s van Tobias zijn ove-
rigens ook te koop. ‘Tijd’ aan-
scha�en kan ook door een mail 
te sturen naar trudy (trudyrothe@
gmail.com).

Vogelbeurs in 
De Baccara

Aalsmeer - Op zondag 23 febru-
ari organiseert Volgenvereniging 
Aalsmeer en omstreken weer een 
gezellige en grootse vogelbeurs 
in de Baccara-hal aan de Bacca-
rastraat 1. De beurs is open van 
10.00 tot 12.30 uur. Iedere vogel-
liefhebber is welkom om vogels 
te kopen, te verkopen te ruilen of 
rond te kijken en vragen te stel-

Cabaret ‘Hit me 
baby’ in Bacchus

Aalsmeer - KCA presenteert ca-
baret op zaterdag 29 februa-
ri in cultureel café Bacchus met 
deze maand Anne Neuteboom 
met ‘Hit me baby one more time’. 
Neutje laat zich niet uit het veld 
slaan. Culturele kaalslag, gezeur 
over teveel bloot op haar Insta-
gram pagina, antikraakwoningen 

len over vogels, voedsel en huis-
vesting. De entree bedraagt 1 eu-
ro voor iedereen die komt kij-
ken of kopen. Met het entree-
bewijs maken bezoekers kan op 
een leuke attentie. Verkoop van 
eigen vogels is gratis, zowel voor 
leden als bezoekers. Aanwezig 
zijn diverse soorten vogels, zo-
als tropische vogels, kanaries en 
kromsnavels.
Ook diverse soorten zaden en 
zaadmengsels en vogelkooien 
worden te koop aangeboden. 
Voor inlichtingen: 06-10666878

waar je met een ‘Kurt Cobain ka-
ter’ de gang op moet om naast 
de theekransjes van je huisge-
noten op een bouwtoilet te poe-
pen. Hit me met die goedkope 
kutauto’s die altijd ’s nachts on-
derweg van een optreden kapot 
gaan. Hit mee met dat liefdesver-
driet, hit mee met het leven. De 
try-out voorstelling begint om 
21.00 uur, zaal open vanaf 20.15 
uur. Kaarten à 13 euro zijn te re-
serveren via www.cultureelcafe-
bacchus.nl. 
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Theater ‘De dag dat God 
10 jaar werd’
Aalsmeer - Op woensdag 25 
februari brengt Kees van der 
Zwaard de theatervoorstelling 
‘De dag dat God 10 jaar werd’ 
bij de Doopsgezinde Gemeen-
te in de Zijdstraat. Kees is 10 jaar, 
woont in Aalsmeer en komt uit 
een protestants nest. Hij zit op de 

School met den Bijbel. Zijn hoofd 
zit vol verhalen. En met bezorgd-
heid over de wereld. Zoveel ver-
halen in dat kleine koppie. Hoe 
overleeft het kind tussen droom 
en realiteit? Een bijzondere en 
hilarische voorstelling over op-
groeien, geloof en de wereld. 

Zaterdag in Crash Museum
Lezing Jos de Groot over 
‘Mijn Lancaster’
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 
22 februari verzorgt Jos de Groot 
vanaf 13.00 uur een lezing over 
‘Mijn Lancaster’ in het Crash Mu-
seum luchtoorlog- en verzetsmu-
seum. Jos de Groot is een ech-
te Lancasterliefhebber en sinds 
2002 bezig met de bouw van een 
replica op ware grootte van de 
Front Center Section (de cockpit-
sectie) van de Avro Lancaster Mk 
I. Om er zeker van te zijn dat de 
cockpitsectie zo origineel moge-
lijk wordt, zijn er ooit meer dan 
21.000 tekeningen van de Lan-
caster aangeschaft. Deze teke-
ningen zijn kopieën van oude mi-
cro�lm �ches en meestal van ma-
tige kwaliteit. De tekeningen die 
betrekking hebben op de bouw 
van het cockpitgedeelte van het 
vliegtuig zijn stuk voor stuk op de 
computer eerst in Photoshop ge-
restaureerd en daarna opnieuw 
getekend, zodat ze weer leesbaar 
zijn en gebruikt kunnen worden 
voor de bouw. Voor het Nanton 
Lancaster Society Air Museum, 
sinds 8 mei 2010 omgedoopt tot 
‘Bomber Command Museum of 
Canada (BCMC)’, heeft Jos vier ra-
men gebouwd. Een klus die voor 
de schuiframen pro�elen vereist 
die niet meer voorhanden zijn en 
daarom helemaal opnieuw ge-
maakt moesten worden. Door 
‘out of the box’ te denken en han-
dige vakmensen in te zetten heeft 

hij de pro�elen en daarmee de 
schuiframen toch kunnen maken. 
Een originele Lancaster canopy 
kwam in ruil voor die vier ramen 
in een grote kist vanuit Canada 
naar Amsterdam en is inmiddels 
op de rompsectie geplaatst. De 
afgelopen jaren is een grote ver-
zameling originele instrumenten 
bijeengebracht. In de Lancaster 
cockpit zaten vier bemanningsle-
den: de Pilot, Flight Engineer, Na-
vigator en Wireless Operator. Al-
le originele instrumenten van die 
vier bemanningsleden zijn inmid-
dels verzameld en al deze appa-
ratuur komt uiteindelijk in de re-
plica te staan.
In de presentatie wordt dieper 
ingegaan hoe de Lancaster ge-
bouwd is en hoe ontbrekende 
onderdelen naar originele speci-
�caties zijn vervaardigd.
Deze lezing is uitstekend te com-
bineren met een bezoek aan het 
museum. Het museum is zowel 
op zaterdag als op zondag ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur 
en is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460 in Aalsmeerderbrug (nabij 
Rijsenhout). Voor meer informa-
tie over het museum en het werk 
van het Crash luchtoorlog- en 
verzetsmuseum ’40- ‘45 kan geke-
ken worden op www.crash40-45.
nl of raadpleeg instagram of de 
facebookpagina.

‘Irish & Latte on the Road’
Razende reporters op weg 
voor Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Het jeugdprogramma 
‘Young Ones’ zet voortaan ‘razen-
de reporters’ in. De 16-jarige Ku-
delstaartse meiden Iris Wessels 
en Lotte Zethof gaan, onder de 
naam ‘Irish & Latte on the Road’, 
wekelijks met de microfoon op 
pad voor interessante, bijzondere 
en grappige interviews met jon-
ge Aalsmeerders of Kudelstaar-
ters. De eerste opnames waren bij 
de B-selectie handbalmeiden van 
Greenpark, die aan het trainen 
waren in de Bloemhof. Ze kregen 
ook trainer Marcel voor de micro-
foon. Deze reportage wordt uit-
gezonden tijdens ‘Young Ones’ 
op woensdag 26 februari tussen 
19.00 en 20.00 uur. In die uitzen-
ding ontvangen presentator Jo-
nas, technicus Stevan en redac-
teur Ilse Kees van de Schilden, 
die komt vertellen over zijn actie 
voor het WNF. Rody Kamman is 
deze uitzending gastpresentator 
naast Jonas. 

Drie generaties De Groot
Tijdens de zwangerschapsverlof 
van Esther Sparnaaij wordt don-
derdag 20 februari de bijzon-
dere uitzending herhaald met 
drie generaties ‘De Groot’. Ra-
dio Aalsmeer-voorzitter Henk de 
Groot, zoon René en kleinzoon 
Perijn zijn te gast. 

Colleges over wetenschap
Waarom vernietigt vanillevla on-
ze hersenen? Hoe kun je over-
tuigen met maar één woord? 
Waarom ga jij vanavond weer te 
laat naar bed? Voorbeelden van 
korte colleges die de beste we-
tenschappers uit Nederland en 
Vlaanderen verzorgen op inter-
net, radio en televisie. Maurice 
van Wordragen, directeur van or-
ganisator Universiteit van Neder-
land en de Universiteit van Vlaan-
deren, komt maandag 24 februa-
ri om 18.00 uur bij ‘Blikopener Ra-
dio’ vertellen over deze colleges 
die wetenschap tot leven bren-
gen voor jong en oud. 

‘Door de Mangel’ en kleur
De Kudelstaartse Tarinthe van 

Eijk is integratiebegeleidster bij 
Ons Tweede Thuis. De 285e gast 
in ‘Door de Mangel’ sprak daar af-
gelopen maandag ronduit over.  
Tarinthe noemde zichzelf iemand 
met een groot hart, een blij mens 
en chaotisch. De Aalsmeerse El-
len Venema komt maandag 24 
februari naar de studio om vanaf 
19.00 uur ‘gemangeld’ te worden. 
“Ik zie veel overeenkomsten tus-
sen kinderyoga en het coachen 
van vrouwen om hun innerlij-
ke intuïtie te volgen.” Tarinthe wil 
van Ellen weten of het pad waar-
op zij nu zit voldoening geeft. Als 
luisteraar een vraag voor Ellen? 
Mail deze dan naar: studio@ra-
dioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar: 0297-325858. 
Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway), via de website 
www.radioaalsmeer.nl en te be-
kijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv. 

Carnavalscafé
Het Vrijdagavondcafé van Ron 
wordt deze vrijdag 21 februa-
ri omgetoverd in Carnavalscafé. 
Tussen 18.00 en 20.00 uur wor-
den alleen maar carnavalshits ge-
draaid. Verder een interview met 
leden van carnavalsvereniging de 
Pretpeurders en een carnavals-
zanger is uitgenodigd om extra 
sfeer te brengen. 

De razende reporters Iris en Lot-
te van ‘Young Ones’ op Radio 
Aalsmeer.

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

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

WIJ WERKEN AL 50 JAAR VOL PASSIE AAN FIAT

Nu APK
€ 29,95

Trekking BankGiro Loterij
Bienot uit Aalsmeer wint 
10.000 euro!
Aalsmeer - Een grote verrassing 
voor Bienot uit Aalsmeer. Hij heeft 
in de trekking van de BankGiro Lo-
terij een bedrag van 10.000 euro 
gewonnen. Deze week stond de 
Loterij bij hem op de stoep om de 
cheque te overhandigen. Bienot 
reageerde enthousiast. De 58-ja-
rige Bienot vertelde blij: “10.000 
Euro: super leuk! Ik wil mijn fami-
lie graag mee uit eten nemen en 
de badkamer aanpakken. En mis-
schien ga ik ook nog op een klei-
ne vakantie met de familie.” De 
BankGiro Loterij maakt iedere dag 
de winnaar van een prijs bekend. 
Alle dagen gaat er 10.000 euro uit, 
elke week 100.000 euro en iedere 
maand wint een deelnemer van 
de loterij maar liefst 1 miljoen eu-
ro. De BankGiro Loterij is de cul-
tuurloterij van Nederland: niet al-
leen deelnemers winnen, ook tal 

van culturele organisaties zoals 
musea, molens en monumenten. 
Met minimaal 40 procent van ie-
der lot dragen 700.000 BankGiro 
Loterij-deelnemers maandelijks 
bij aan cultuur in Nederland. Hier-
door kon de Loterij in 2020 een re-
cordbedrag van 84,3 miljoen euro 
verdelen onder 77 culturele orga-
nisaties.
Foto: Jurgen Jacob Lodder

Fred de Bruijn bedankt inzamelaars
Dopjesactie na zo’n vijf 
jaar gestopt in Aalsmeer
Aalsmeer - De vereniging Dop-
jesactie Nederland bestaat nu on-
geveer 5 jaar en velen hebben 
meegeholpen dopjes te sparen. 
Fred de Bruijn is sinds de start in 
Aalsmeer de drijvende kracht 
achter deze sympathieke actie en 
hij heeft samen met de verzame-
laars duizenden kilo’s dopjes ver-
zameld, gesorteerd en wegge-
bracht naar het recyclingbedrijf 
in Biddinghuizen.
Echter, zijn gezondheid laat het 
niet meer toe en daarom is hij 
genoodzaakt te stoppen. Vanaf 
heden is het niet meer mogelijk 
dopjes in te leveren bij Fred aan 
de Spoorlaan 1.
Vorige week stond er nog een op-
roep voor vrijwilligers in de krant 
en hier zijn diverse reacties op 
gekomen, maar nu Fred de�nitief 
besloten heeft te stoppen, gaat 

er geen gebruik gemaakt worden 
van deze hulp. Nog wel geïnteres-
seerd in het verzamelen van dop-
jes voor de blinde geleide hon-
den en/of interesse om inzamel-
punt te worden? Neem dan con-
tact met de heer Muiteman via in-
fo@cleanforte.nl. De heer Muite-
man organiseert op grote schaal 
de inzameling van dopjes in de-
ze regio voor de blinde geleide 
honden. 

340.000 Kilo
De organisatie  is de afgelopen ja-
ren hard gegroeid en de bereid-
heid om dopjes in te zamelen is 
groot. In 2019 is liefst 340.000 ki-
lo (47 zeecontainers) aan plastic 
doppen in Nederland opgehaald  
Hiermee is het mooie bedrag van 
73.000 euro bijeen gebracht voor 
de blinde geleide honden. Fred 
de Bruijn wil tot slot iedereen die 
op enigerlei wijze heeft meege-
holpen bij het inzamelen hartelijk 
bedanken.

De voorstelling is een samen-
werking van de Open Hof Kerk 
en de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer. Samen organiseren ze  
activiteiten voor ontmoeting en 
dialoog. Belangstellenden wor-
den hiervoor van harte uitgeno-
digd! De voorstelling op 25 febru-
ari begint om 20.00 uur en de toe-
gang bedraagt, inclusief ko�e of 
t hee, 5 euro per persoon. Locatie: 
Doopsgezinde Gemeente in de 
Zijdstraat 55. Meer informatie via: 
zininn@dgaalsmeer.nl

Keezen in het 
Dorpshuis

Kudelstaart - Een aantal ja-
ren heeft de feestcommissie Ku-
delstaart tijdens de feestweek 
van Kudelstaart een Keezentoer-
nooi georganiseerd. De roep om 
dit meer dan één keer paar jaar 
te doen werd steeds groter. Uit-
eindelijk is er besloten om keezen 
maandelijks op de agenda te zet-
ten. Daar is de organisatie nu een 
jaar mee bezig en vorige maand 
is alweer het tweede jaar van start 
gegaan. En niet zonder succes, 

durft de organisatie wel te zeg-
gen. Tijdens deze avond waren 
het maar liefst 34 koppels die de 
strijd met elkaar aangingen. Het 
Grand Café van het Kudelstaartse 
Dorpshuis was eigenlijk te klein.
Ook deze maand zal er weer ge-
streden worden om het Keezen-
kampioenschap en wel op don-
derdag 27 februari. De carnaval is 
dan nog maar net achter de rug, 
maar van rust zal zeker geen spra-
ke zijn. Zin om mee te Keezen? 
Opgeven kan tot woensdag 26 
februari, 20.00 uur, door (met een 
Keezenpartner) aan te melden 
per mail: keezeninkudelstaart@
gmail.com.

John werkte al meer dan 
10 jaar in het plaatselijke 
tankstation. Hij was voor 
velen een vertrouwd ge-
zicht. Niet alleen voor de 
klanten die kwamen tan-
ken en autowassen, maar 
ook voor de jeugd van nabij 
gelegen scholen, die tijdens 
de pauze de voorraad snoep 
en sigaretten kwam plun-
deren. ‘Niet meer dan drie 
scholieren tegelijk’, stond 
uitnodigend op de automa-
tische toegangsdeur. 

Als John een weekendje weg 
was of een weekje op vakan-
tie, dan hadden de vaste klan-
ten dat al gauw in de gaten. 
Een vervanger of collega werd 
door menigeen met argusogen  
bekeken of in de maling ge-
nomen. Maar de afgelopen 
tijd was John vaker afwezig.  
Hij tobde met zijn gezondheid 
en een aantal maanden later 
overleed hij. 

Toen ik samen met Fien - de 
vrouw van John - aan tafel zat, 

gaf zij aan dat ze met de rouw-
stoet nog even langs het tank-
station wilde rijden. “Maar let je 
wel op,” zei Fien, “dat je op het 
terrein niet per ongeluk door de 
wasstraat rijdt!?” Ondanks het 
aanwezige verdriet, moesten 
we hier met z’n allen hartelijk 
om lachen.

De ochtend van de uitvaart 
vertrokken we eerst vanaf het 
woonhuis richting het tankstati-
on. Voor de oprit van de was-
straat liet ik de auto stoppen, 
stapte uit en keek over mijn lin-
kerschouder naar de volgauto. 
Fien keek mij strak aan. Ik knik-
te even en liep voor de auto uit. 
Het personeel stond voor het 
tankstation, de vlaggen hingen 
halfstok en zelfs de scholieren 
stonden netjes naast elkaar op-
gesteld. Kippenvel. 

Bij de kerk aangekomen, open-
de ik de deur van de volgauto. 
Fien keek mij geëmotioneerd 
aan. “Prachtig!” zei ze. “En je 
kon het niet laten hè, om voor 
de wasstraat uit te stappen!” 

En zo was het ook. Met een 
lach en een traan namen we 
afscheid van John.

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van de 
maand heeft Dunweg Uitvaart-
zorg inloopspreekuur. Dit is van 
9.00 - 10.00 uur in het uitvaart-
centrum in Hoofddorp. Loop 
gerust binnen voor informatie 
over wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. De 

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

De wasstraat

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Valentijn en radio 
Amstelmeerland

Aalsmeer - Vrijdag 14 februa-
ri deelden Cock Spaargaren en 
Anita Klomp van Radio Amstel-
meerland een cadeautje uit aan 
bezoekers van de winkelstraat in 
het Centrum. Op een hart op een 
stokje met een rood geverfd ber-
kentakje in een met hartjes be-
drukt zakje is getrakteerd.
Het kwam zo mooi samen, want 
Cock en Anita dragen hun luiste-
raars een warm hart toe en het 
was Valentijnsdag. Het plaatje 
was dus compleet. De twee radio-
makers kregen vele hartverwarm-
de reacties.
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Diefstal fusten 
Aalsmeer - Tussen 5 en 12 fe-
bruari zijn vanaf het terrein 
van FloraHolland een aanzien-
lijk aantal fusten voor bloemen 
gestolen. De dieven hebben 
zich toegang tot het terrein 
verschaft via een hek aan de 
kant van de Molenvlietweg. De 
sloten van het hek zijn door-
geknipt. Mogelijk zijn er getui-
gen? Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844.

Fietsen weg
Aalsmeer - Tussen zondag 16 
en maandag 17 februari is van-
af de Vlinderweg een �ets ge-
stolen. De Cortina transport is 
wit met crème van kleur en is 
voorzien van een bruine plastic 
krat. Het serienummer eindigt 
op 108. De �ets is ontvreemd 
tussen half twaalf zaterdag-
avond en half acht zondagoch-
tend. Tussen donderdag 13 en 
vrijdag 14 februari is nog een 
dames�ets ongewild van ei-
genaar gewisseld. De Corti-
na U4, transport 3V, is blauw 
van kleur. Het serienummer is 
niet bekend. De �ets is tussen 
kwart over één op donderdag 
en kwart over drie op vrijdag-
middag gestolen uit de Wilem 
Alexanderstraat.

Tweetal beroofd 
op Surfeiland

Aalsmeer - Op het Surfeiland 
aan de Kudelstaartseweg zijn 
zaterdag 15 februari om half 
één ‘s nachts twee jongens be-
roofd. De twee werden over-
vallen door vier personen die 
aan kwamen rijden in een 
Volkswagen Polo. De 22-jari-
ge man uit Kudelstaart en een 
30-jarige Amsterdammer heb-
ben de sleutel van hun Audi 
moeten inleveren. Hierna gin-
gen de vier er in de twee au-
to’s vandoor. De Audi is de vol-
gende dag terug gevonden in 
Badhoevedorp en is inmiddels 
weer retour bij de rechtmatige 
eigenaar. 

Eieren tegen 
woningen 
gegooid

Aalsmeer - In de Zonne-
dauwlaan en nog enkele ande-
re straten in Nieuw-Oosteinde 
zijn door een groepje jonge-
ren eieren gegooid tegen ra-
men van woningen. Door een 
getuige zijn twee meiden ge-
zien. Er wordt gedacht aan 
kattekwaad, maar de politie 
doet wel onderzoek. Het eie-
ren gooien heeft plaatsgevon-
den op woensdag 12 febru-
ari tussen negen en tien uur 
in de avond. Meer informa-
tie? De politie hoort het graag 
via 0900-8844 of anoniem via 
0800-7000.

Onwel, auto aan 
de kant

Aalsmeer - Op dinsdag 11 fe-
bruari rond tien voor tien in 
de avond kreeg de politie een 
melding dat er een auto ge-
vaarlijk langs de Burgemeester 
Kasteleinweg stil stond. Agen-
ten zijn op weg gegaan en trof-
fen ter hoogte van de brand-
weerkazerne de auto aan. In de 
wagen zat een 27-jarige vrouw 
uit Aalsmeer. Ze was onwel ge-
worden en direct is de ambu-
lancedienst gealarmeerd. Na 
eerste hulp verleend te heb-
ben, is de inwoonster naar een 
ziekenhuis vervoerd voor ver-
dere behandeling..

27-Jarige man 
gearresteerd

Aalsmeer - Door een speci-
aal opsporingsteam van de 
politie is afgelopen maandag 
17 februari om acht uur in de 
morgen een bewoner uit de 
Parklaan overrompeld en ge-
arresteerd. De 27-jarige man 
is aangehouden vanwege het 
nog moeten uitzitten van een 
gevangenisstraf van twintig 
dagen. 

Gilera retour 
na oproep 
facebook

Aalsmeer - Woensdag 12 fe-
bruari is rond half negen in 
de avond een brom�ets ge-
stolen vanuit de Chrysanten-
straat in het Dorp. De eigenaar 
had zijn Gilera Cita ‘geparkeerd’ 
bij een café. Nadat de diefstal 
werd ontdekt, is door de ei-
genaar direct een bericht ge-
plaatst op facebook. Ook de 
Nieuwe Meerbode deed hier 
een oproep en deze is vele ma-
len gedeeld en gezien (bijna 
5.000 keer). En met succes, de 
volgende dag kreeg de eige-
naar bericht van een vriend, 
die de Cita had gespot in Uit-
hoorn. De jongens op de brom-
mer zijn staande gehouden. De 
twee verklaarden de Cita ge-
kocht te hebben voor de deur 
van een supermarkt. Inmiddels 
is de Gilera Cita weer terug bij 
de eigenaar en hij laat weten 
heel blij te zijn dat z’n vervoer-
middel weer terug is: “Iedereen 
bedankt voor het delen, liken 
en meeleven.”

Vergadering gecombineerde commissies
Huisvestingsverordening 
op agenda gemeenteraad
Aalsmeer - Tijdens de gecombi-
neerde commissie Ruimte & Eco-
nomie en Maatschappij & Bestuur 
op dinsdag 11 februari is gespro-
ken over de Huisvestingsveror-
dening Aalsmeer 2020. Met deze 
nieuwe Huisvestingsverordening 
wil de gemeente de negatieve ef-
fecten van de schaarste aan pas-
sende en betaalbare woonruim-
te zo veel als mogelijk tegengaan. 
Ook wil de gemeente de beschik-
baar komende sociale huurwo-
ningen binnen de mogelijkheden 
van de Huisvestingswet toe kun-
nen wijzen aan diegene die deze 
woonruimte het meest dringend 
nodig hebben. Voorafgaand aan 
de bespreking meldde de wet-
houder een wijziging van de ver-
ordening wegens jurisprudentie. 

Door deze wijziging en een aan-
tal openstaande vragen zal het 
voorstel als bespreekpunt ge-
agendeerd worden in de raads-
vergadering van 27 februari.

Verordening Wmo
Het voorstel om de Wmo verorde-
ning te wijzigen lag ook voor in 
de raadsvergadering van 12 de-
cember. De gemeenteraad heeft 
toen verzocht een aantal zaken 
te verduidelijken. De commissie 
werd gevraagd een advies te ge-
ven over de wijzigingen van de 
Verordening Wet maatschappe-
lijke ondersteuning. Voorgesteld 
wordt om alleenstaande ouders 
vrij te stellen van het betalen van 
een eigen bijdrage voor woning-
aanpassingen voor een minderja-

Boom om door ‘Dennis’
Aalsmeer - Storm Dennis was af-
gelopen zondag 16 februari wel-
iswaar minder heftig dan Ciara, 
maar de harde wind deed me-
nig bord en boom �ink door el-
kaar schudden. Uiteraard stond 
de Brandweer van Aalsmeer weer 
paraat om hulp te verlenen bij 
eventuele stormschade. En, de 
heren en dames zijn uitgerukt. 
Niet zo vaak als vorige week, maar 
even voor half vijf in de middag 
werd de Brandweer gealarmeerd 
voor een omgewaaide boom in 
de Ophelialaan. Ter plaatse is de 
boom deels weggezaagd om ver-
dere schade te voorkomen. 
Door Dennis was het water van 
de Westeinder ook weer behoor-
lijk woest. De golven bonkten te-
gen de dijk en water sloeg op en-
kele plekken met regelmaat de 
weg op. De harde wind lokte op-
nieuw een groepje windsurfers 

naar de Poel. De strijd met de ho-
ge golven zag er weer spectacu-
lair uit.
Foto: Brandweer Aalsmeer

Het blijft stormen in Aalsmeer. Maar de Watertoren heeft al vele stormen 
doorstaan en heeft er gelukkig niets van. Foto: Ria Scheewe
 

Botsing bus en auto op 
Burg. Kasteleinweg
Aalsmeer - Zondag 16 februari om-
streeks negen uur in de avond zijn 
op de kruising Van Clee�kade met 
de Burgemeester Kasteleinweg een 
auto en een bus met elkaar in bot-
sing gekomen. De lijnbus kwam 
vanaf de Van Clee�kade en wilde 
linksaf de Kasteleinweg oprijden, 
de auto reed op de Kasteleinweg 
in de richting van Uithoorn. Twee 
personen zijn door het ambulan-

ce-personeel opgevangen. Eén van 
de gewonde, een 21-jarige vrouw 
uit Aalsmeer, is met knieletsel ver-
voerd naar een ziekenhuis.  De Bur-
gemeester Kasteleinweg is enige 
tijd gestremd geweest ter hoog-
te van de Van Clee�kade voor de 
hulpverlening en voor onderzoek 
door de politie naar de exacte oor-
zaak van het ongeval. 
Foto: Marco Carels

Wijkoverleg De Dorper 
over HOV en Schiphol
Aalsmeer - Op woensdag 26 fe-
bruari organiseert Wijkoverleg De 
Dorper weer een bijeenkomst in 
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Het wijkoverleg begint om 19.30 
uur. Op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen: Informatie 
over de realisatie van de HOV op 
de Burgemeester Kasteleinweg. 
Er is inmiddels een tijdsschema 
voor de werkzaamheden bekend. 
Verver volgt de laatste informa-
tie over Schiphol. Gaat het aantal 
vluchten nu wel of niet met 40.000 
omhoog? De bewonersvertegen-
woordigers in de Omgevingsraad 
hebben hun medewerking opge-

zegd. Wat wordt de toekomst van 
de ORS, komen er nog nieuwe ver-
kiezingen? Tevens wordt gespro-
ken over het plan van aanpak van 
de Mobiliteitsagenda. Heeft ie-
dereen de online enquête al inge-
vuld? En tot slot: Wanneer wordt er 
nu begonnen met het vervangen 
van de Barendebrug in de Dorps-
straat? Voor het renoveren van de 
brug is de omgevingsvergunning 
verleend. Hiertegen kan nog de 
hele maand februari bezwaar te-
gen gemaakt worden. Het bestuur 
van De Dorper hoopt weer vele 
dorpsgenoten en belangstellen-
den te mogen verwelkomen. 

Inschrijven voor vier categorieën
Verkiezing Onderneming 
van het jaar van start!
Aalsmeer - Woensdag 12 febru-
ari hebben de bestuursleden van 
Ondernemend Aalsmeer samen 
met wethouder Robert van Rijn 
de aftrap gegeven voor de orga-
nisatie van de Onderneming van 
het Jaar Verkiezing 2020. Vanaf 
nu kunnen bedrijven weer wor-
den genomineerd voor de verkie-
zing waarvan de �nale-avond in 
november zal plaatsvinden.
Dit jaar zijn er vier categorieën 

waarvoor ingeschreven kan wor-
den: Bedrijven groot, Bedrijven 
klein, ZZP en Starters.
Nomineren kan door een mail 
te sturen naar: info@onderne-
mendaalsmeer.nl. De komende 
tijd volgt meer informatie over 
de verkiezing. Momenteel wordt 
hiervoor de website van Onder-
nemend Aalsmeer aangepast: 
www.ondernemendaalsmeer.nl
Foto: Ondernemend Aalsmeer

Gemeente vraagt mening inwoners
Vervangen verkeerslicht en 
een brug in Kudelstaart? 
Aalsmeer - De gemeente wil 
graag de mening van inwoners 
horen over de aanpassingen van 
de verkeerslichten bij de Mijnshe-
renweg en een eventuele aanleg 
van een voetgangersbrug bij het 
Dorpshuis van Kudelstaart naar de 
Madame Curiestraat.

Doorstroming
Het verkeerslicht op de kruising 
bij het winkelcentrum is verou-
derd en moet op korte termijn 
vervangen worden. De gemeen-
te acht het nu een goed moment 
om te bekijken of een verkeers-
licht nog wel de meest wenselij-
ke maatregel is. Er is daarom ge-
keken of er een variant mogelijk 
is zonder verkeerslichten waar-
bij de verkeersveiligheid gewaar-
borgd is en de doorstroming ver-
betert. De gemeente is benieuwd 
naar de mening van inwoners en 
vraagt hen te stemmen op hun va-
riant van voorkeur. Er kan gekozen 
worden om de situatie zo te laten 

en dus het verkeerslicht te vervan-
gen of de kruising wordt, zonder 
verkeerslicht, ingericht volgens de 
richtlijnen die horen bij een 30 ki-
lometer zone met onder andere 
een verhoogd plateau om de snel-
heid te verminderen en het door-
trekken van het �etspad bij de 
kruising. 

Voetgangersbrug
De gemeente onderzoekt daar-
naast ook de meerwaarde van 
een voetgangersbrug van het par-
keerterrein bij het Dorpshuis naar 
de Madame Curiestraat. Inmid-
dels is hier al een eerste ontwerp 
voor gemaakt en is ook bekend 
hoe hoog de kosten voor de aan-
leg van deze brug zijn. Ook voor 
dit onderzoek is de gemeente be-
nieuwd naar de mening van inwo-
ners en heeft twee vragen: Gaat u 
gebruik maken van de brug? Ziet 
u een meerwaarde voor de brug? 
Denk mee en geef uw mening via 
https://participatie.aalsmeer.nl.

Pilot FloraHolland en Voedselbank
Naast eten en drinken 
ook bloemetje op tafel
Aalsmeer - Royal FloraHolland 
start als proef een samenwerking 
met de Voedselbank Aalsmeer om 
naast eten en drinken ook een 
bloemetje op tafel te zetten bij 
gezinnen die het �nancieel moei-
lijk hebben. Kwekers werken met 
hart en ziel aan het kweken van 
bloemen en planten en willen de-
ze graag tegen een goede prijs 
verkopen. Afhankelijk van het sei-
zoen en het aanbod blijft er helaas 
soms een restpartij bloemen en 
planten over die via de klok wordt 
aangeboden, maar niet wordt af-
genomen. Royal FloraHolland be-
paalt vervolgens wat er met de-
ze restpartij gebeurt. Sinds lange 
tijd wordt deze restpartij vernie-
tigd met als doel om de bloemen 

en planten waar geen koper voor is 
niet op de markt te laten belanden. 
Hiermee wordt een stabiele prijs 
op de marktplaats gegarandeerd.

Maatschappelijke bijdrage
Om een betere bestemming te vin-
den voor deze met zorg gekweek-
te bloemen en planten en tegelijk 
een maatschappelijke bijdrage te 
leveren, wil de veiling graag een 
gedeelte van elke restpartij done-
ren aan de Voedselbank Aalsmeer. 
Hiervoor start Royal FloraHol-
land vanaf februari een pilot met 
de Voedselbank, waarbij in de ko-
mende drie maanden op beperk-
te schaal een restpartij bloemen en 
planten beschikbaar gesteld gaat 
worden.

rig kind. Ook wordt voorgesteld 
om inwoners met een Wmo-ver-
voerspas per rit te laten betalen 
voor het aantal afgelegde kilome-
ters voor maximaal de kosten van 
het abonnementstarief. Aange-
zien het aangepaste voorstel vol-
deed aan de wens van de fracties, 
heeft de commissie geadviseerd 
dit voorstel te agenderen als ha-
merstuk voor de raadsvergade-
ring van 27 februari.

Lening Windsurfclub 
Voorts lag er een voorstel voor 
een garantielening aan de Wind-
surfclub Aalsmeer. De raad had in 
september 2019 al besloten om 
garant te staan, maar na die tijd 
is een constructie naar voren ge-
komen die het voor de Windsurf-
club mogelijk maakt om een le-
ning aan te gaan tegen een gun-
stiger tarief. De commissie kon 
zich geheel vinden in het voor-
stel en ook dit voorstel wordt als 
hamerstuk geagendeerd in de 
raadsvergadering van 27 februari.

Aardbeienbrug
Tot slot werden er vragen ge-
steld over de werkzaamheden 
aan de Aardbeienbrug. Geble-
ken is dat er vertraging is ont-
staan door de werkzaamheden 
vanwege een andere ligging 
van kabels en leidingen dan ver-
wacht. Het college heeft de vra-
gen beantwoord en heeft ge-
zegd de vertraging in de plan-
ning zoveel mogelijk te willen 
beperken. 

Raadsvergadering
De raadsvergadering op donder-
dag 27 februari is openbaar, be-
langstellenden zijn welkom. In-
spreken over onderwerpen die 
op de agenda staan is tijdens 
de raadsvergadering niet moge-
lijk (wel tijdens commissies). De 
aanvang is 20.00 uur en plaats 
van samenkomst is de raadzaal 
in het Raadhuis. Het is ook mo-
gelijk de vergadering te volgen 
via live-stream (www.aalsmeer.
nl).
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Zang, dans, toneel, muziek en trucjes
Veel talent op Graankorrel
Kudelstaart - Dinsdag 11 fe-
bruari was het groot feest op De 
Graankorrel, het jaarlijks terugke-
rende februarifeest stond op het 
programma. Het thema dit jaar 
was: Hup Holland hup.
Veel leerlingen en leerkrachten 
waren prachtig verkleed als oran-
je supporter of sporter. De jury, 
bestaande uit Gea Gezond en Fit-
te Fien, reikte mooie prijzen uit 
voor de mooist verklede leerlin-
gen. Van Gea kregen ze een lek-
kere wortel en Fien gaf ze een 
mooie oranje bal.
Fitte Fien en Snelle Jelle start-
ten het feest met een komische 
act, waarbij Jelle behoorlijk nat 
werd. Dat zorgde voor veel hila-

riteit. Het themalied ‘Bewegen is 
gezond’ werd door de hele zaal 
uitbundig mee gezongen en ge-
danst. Daarna werden er elf op-
tredens gegeven door leerlin-
gen uit elke groep. Via de rode lo-
per gingen de kinderen naar het 
mooi versierde podium, natuur-
lijk helemaal in oranje stijl. Zang, 
dans, toneel, trucjes en muziek 
maken. Wat een talent zit er op 
De Graankorrel.
De winnaars waren buikspreker 
Davi met zijn slang Sisser en Faya 
en Britt met een toneelstukje en 
een dans. Zij kregen een prach-
tige beker. Het was weer een ge-
weldig feest waar iedereen ont-
zettend van genoten heeft.

Voorstellingen op 22 en 23 februari
Allemaal dieren in het 
Poppentheater
Amstelveen - Allemaal dieren tij-
dens de voorjaarsvakantie in het 
Amstelveens Poppentheater voor 
iedereen vanaf 2 jaar. Zaterdag 
22 februari om 15.30 uur spelen 
Kees en Koos hun afscheidsvoor-
stelling ‘Nee Eend’ (2+). ‘Nee Eend’ 
is een vrolijke peutervoorstelling 
waarin meegespeeld mag wor-
den. Er zijn liedjes over je verve-
len en er wordt geknu�eld met 
de donderwolk. Geïnspireerd 
door het bekroonde prenten-
boek van 2020 ‘Moppereend’. Na 
hun succesvolle peutervoorstel-
lingen ‘Aardig Molletje’, ‘Blij Visje’ 
en ‘Drakentongetje’ spelen Kees 
en Koos nu hun allerlaatste voor-
stelling in het Amstelveense Pop-
pentheater.
Zondag 23 februari begint om 
10.30 uur de voorstelling ‘Danie’s 
dolle dierenwinkel’ (2+). Bibi mag 
van haar moeder rondkijken in 
Danie’s Dierenwinkel. De oude 

Danie laat zijn verzameling die-
ren zien. Daar zitten hele bijzon-
dere tussen: meneer Piep de reu-
zenrat, Ella de dansende vogel en 
Dwiggy het dweilmonster. 
Toegangsprijs bij alle voorstellin-
gen per kaartje: 9 euro. Reserve-
ren kan via www.amstelveens-
poppentheater.nl; via info@am-
stelveenspoppentheater.nl of via 
020-6450439.

Volle agenda bij tweede zitting
Kinderraad over afval 
en sportsponsordag
Aalsmeer - De tweede zitting van 
de kinderraad van Aalsmeer ken-
de een volle agenda. Twee wet-
houders meldden zich en er werd 
gesproken over het afvalbeleid 
en sport voor kinderen van ou-
ders die dat niet kunnen beta-
len. Onder de bezielende leiding 
van kinderburgemeester Berber 
Veldkamp debatteerden de kin-
derraadsleden in de raadszaal op 
een professionele manier over de 
diverse onderwerpen. 
Als eerste stelde de nieuwe wet-
houder Bart Kabout zich voor aan 
de kinderraad en vertelde over 
zijn werk. “Als wethouder met 
jeugd en sport in mijn takenpak-
ket zal ik vaker bij jullie langs ko-
men om zaken met jullie te be-
spreken”, aldus Bart. “Ik vind het 
belangrijk om te horen wat er bij 
één van mijn doelgroepen zelf 
speelt.” 

Sponsorloop op scholen
Daarna werd het agendapunt 
sportsponsordag besproken. De 
kinderraad wil met die dag geld 
ophalen voor het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur zodat het voor 
kinderen waarvan de ouders het 
niet kunnen betalen makkelijker 
wordt om te gaan sporten. De 
wethouder sport is enthousiast 
over dat initiatief. 
“Het is mooi om te zien hoe de-
ze kinderen zich in willen zetten 
voor kinderen die het wat min-
der hebben”, zegt Bart. “Als die 
betrokkenheid zich doorzet op 
latere leeftijd belooft dat veel 
moois voor de toekomst.” René 
Romeijn van Team Sportservice 
Aalsmeer beloofde de kinder-
raad bij te staan in de organisatie 
van de dag. Zijn ideeën voor een 
sponsorloop op alle scholen wer-

den door de kinderraad aangeno-
men en zullen verder worden uit-
gewerkt. 

Afvalbeleid
De kinderraad werd daarna toe-
gesproken door wethouder 
Wilma Alink. Zij vertelde over het 
nieuwe afvalbeleid in Aalsmeer. 
“De mening van kinderen over 
dit onderwerp voegt zoveel toe 
aan het ontwikkelen van nieuwe 
plannen”, aldus Wilma. “Zij zijn de-
genen die in de toekomst moe-
ten werken en leven met het be-
leid dat we nu maken. Ze komen 
soms met enorm verfrissende 
en verrassende ideeën. Laten we 
daar vooral goed en serieus naar 
luisteren.”

Coaches en een app
De plannen voor het nieuwe af-
valbeleid worden gemaakt na 
bezoeken aan scholen. De kin-
derraad discussieerde �ink over 
de ideeën die op de scholen wa-
ren opgehaald, zoals de rijden-
de prullenbakken en de foetsie-
machine. Die machines moeten 
volgens de raad wel milieuvrien-
delijk zijn en de veiligheid moet 
zijn gegarandeerd. Andere idee-
en die door de kinderen zijn ge-
opperd zijn vuilniszakken van 
stof of afbreekbare vuilniszak-
ken, meer aandacht op scholen 
voor scheiden van afval, afvalcoa-
ches op straat die je aanspreken 
in plaats van politie die boetes 
geeft, een app ontwikkelen die je 
in verbinding stelt met de rijden-
de prullenbak en als je al een boe-
te geeft laat dat dan ‘een dag af-
val rapen’ zijn. 
De volgende kinderraad in 
Aalsmeer wordt gehouden op 
woensdag 8 april. 

Wethouder Wilma Alink overhandigt het eindrapport ‘Uitkomsten kin-
derparticipatie afval/grondstoffenbeleid’ aan kinderburgemeester Ber-
ber Veldkamp.

Nationaal Jeugd Musical Theater
Jeugdklassieker ‘Koning van 
Katoren’ in Schouwburg
Amstelveen - Beleef het span-
nende avontuur Koning van Ka-
toren als familiemusical in het 
theater! Naar het beroemde 
boek van Jan Terlouw, voor ie-
dereen vanaf 8 jaar. Gespeeld 
door het Nationaal Jeugd Musi-
cal Theater, bekend van Oorlogs-
winter en Kruistocht in Spijker-
broek. Naast de jonge talenten 
zijn tevens enkele bekende ac-
teurs, zoals Merijn Oerlemans, te 
zien in de hoofdrollen. Op zon-
dag 8 maart om 15.00 uur komen 
zij naar Schouwburg Amstelveen. 
Koning van Katoren van Jan Ter-
louw is een van de grootste klas-
siekers uit de Nederlandse jeugd-
literatuur. Het avontuurlijke ver-
haal werd al eerder bewerkt tot 
een bioscoop�lm en een musi-
cal, maar nog nooit eerder kreeg 
een grote groep kinderen de kans 
om deze voorstelling te spelen op 

professioneel niveau. Tot nu, in 
deze nieuwe versie van het Natio-
naal Jeugd Musical Theater.

Het verhaal
Het land Katoren heeft al 17 jaar 
geen koning meer. Sinds de vo-
rige koning overleed wordt het 
land bestuurd door zes zure mi-
nisters, die niets doen om een 
nieuwe koning te vinden. Dan 
verschijnt de jonge Stach. Hij wil 
graag de nieuwe koning worden, 
maar de ministers verzinnen dat 
hij zich moet bewijzen met een 
aantal onmogelijke opdrachten. 
Stach zet alles op alles om Ko-
ning van Katoren te worden en 
het land weer gelukkig te maken.
Kaarten voor en informatie over 
‘Koning van Katoren’ op zondag 
8 maart in Schouwburg Amstel-
veen via www.koningvankatoren.
nl..

Bibliotheek Amstelland
Nynke en Isabelle winnaars 
voorronde Voorleeswedstrijd
Amstelland - Op woensdag 12 
februari organiseerde de Bibli-
otheek Amstelland de voorron-
de van de Nationale Voorlees-
wedstrijd. De twee winnaars zijn 
Nynke van Kamp van Mio Mon-
do in Amstelveen. Zij las voor uit 
het boek De brief voor de koning 
van Tonke Dragt. En Isabelle de 
Jeu van Willem Alexander in Am-
stelveen. Zij las voor uit het boek 
Ademnood van Marion van de 
Coolwijk. De kinderen waren af-
komstig uit de groepen 7 en 8. 
Op hun basisschool wonnen zij 
de voorleeswedstrijd. Deze voor-
leeskampioenen van 18 basis-
scholen uit de regio Amstelland 
(Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, 
Kudelstaart, Nes a/d Amstel) la-
zen een fragment voor uit een 
zelfgekozen jeugdboek. Wie door 

ging naar de kwart�nale, bepaal-
de een deskundige jury bestaan-
de uit Ada Ruiter (boekhandel Li-
bris Venstra), Josijn Settels (leer-
kracht basisschool ‘t Startnest Uit-
hoorn) en Nicole Wintgens (bibli-
otheek Amstelland). Er werd ge-
let op voorbereiding, stemge-
bruik, tempo, verstaanbaarheid, 
emoties, contact met het publiek, 
maar ook de keuze van het frag-
ment. Tijdens het zenuwslopen-
de beraad van de jury, konden 
alle voorlezers zich even uitle-
ven op de Marshmallow-challen-
ge. De voorleeskampioenen van 
de voorronde gaan op 15 maart 
door naar de kwart�nale in de 
Bibliotheek van Amsterdam. De 
winnaars van deze kwart�nale 
gaan door naar de provinciale �-
nale van Noord-Holland. 

Zaalkorfbal jeugd
Eerste punten VZOD F1
Kudelstaart - Zaterdag 15 januari 
zijn de F-pupillen van korfbalver-
eniging VZOD goed aan de voor-
jaarsvakantie begonnen. Zij won-
nen voor het eerst een wedstrijd 
in de zaal! Met 6-9 versloegen ze 
TOP F2 uit Sassenheim. Tot nu toe 
was het de F1 nog niet gelukt een 

wedstrijd te winnen. Maar deze 
zes kanjers doen iedere week hun 
uiterste best en laten iedere wed-
strijd zien dat ze ontzettend veel 
plezier hebben in het korfbal-
spel. Dat ze verliezen vinden ze 
niet heel erg, ze vinden het vooral 
heel leuk om wedstrijden te spe-

Van links naar rechts, de dames: Sanne, Naomi en Noor en voor de heren: 
Sjoerd, Dean en Jimmy. Jeugdschaken

Broers Rudolph grijpen 
de macht bij AAS
Aalsmeer - Staatsgreep bij AAS, 
het bestuur gewipt!? Dat niet, 
maar in de steeds spannender 
Jeugdcompetitie deden de broers 
Rudolph goede zaken. Konrad 
vocht een mooi duel uit met Luuk 
B, de laatste dacht een toren te 

winnen, maar overzag een pen-
ning en mat in 2. Konrad is daar-
door de nieuwe koploper. Hier-
door is Luuk B omsingeld door 
Konrad en Simon, want Simon 
pakte Jasper �ink aan, een bloed-
bad. Hiermee komt Simon op de 

len en doelpunten te scoren. Maar 
zaterdag waren de jongste VZOD-
pupillen super blij en hun coa-
ches super trots, want ze scoor-
den er meer dan de tegenpar-
tij! VZOD ging scherp van start, 
al snel stond het team 0-1 voor 
door een mooi afstandsschot van 
Noor. Ook Dean en Sanne scoor-
den en met rust was het 2-3. In 
de tweede helft keken de pupil-
len goed naar elkaar en speel-
den de bal snel over. Al gauw was 
de stand 4-7, nu mocht TOP een 
superspeler inbrengen en toen 
speelde VZOD opeens met zijn 
vieren tegen vijf tegenstanders, 
dat is best lastig. Het werd nog 
even spannend want TOP scoor-
de ook. Maar door de doelpun-
ten van Sjoerd en Jimmy eindig-
de de wedstrijd in een overwin-
ning! 6-9, yes! Naomi speelde ook 
een hele goede wedstrijd, helaas 
heeft ze niet gescoord. Met nog 
vier wedstrijden te gaan zal de F1 
van VZOD geen kampioen meer 
worden, maar de pupillen spelen 
nog drie keer thuis in de Proosdij-
hal Kudelstaart en hopen op veel 
publiek. Dus kom allemaal kij-
ken bij de F1. Kijk op www.vzod.
nl voor de datums en speeltijden.

derde plaats. Christiaan speelde 
een goede partij tegen Robert, die 
langzaam werd weggedrukt en 
uiteindelijk moest opgeven. Bry-
an speelde tegen Angstgegner(in) 
Merel, die Bryan alle hoeken van 
het bord liet zien. Na het scoren 
van het verdiende punt bleek Me-
rel al een echte AAS te zijn met 
babbels voor drie. Terecht, be-
scheidenheid is een goede ei-
genschap, maar genieten van een 
overwinning is beter. David is een 
aanwinst voor de competitie maar 
nog wel een maatje te klein voor 
Marien. De vrienden Rink en Maks 
streden door tot het bijna lege 
bord alleen nog maar twee konin-
gen bevatte en dan is de partij re-
mise. Daria wilde rokeren, maar 
Ekansh sloeg hart toe met een 
mat op f2, net geen 3 uit 3 voor de 
familie Rudolph. Kai was uitgeloot 
en een aantal jeugdspelers was af-
wezig. Luuk V zakte daardoor naar 
de tiende plaats, hetgeen wel erg 
laag is voor de veelvoudig kampi-
oen. Komende vrijdag is er geen 
les of competitie vanwege de 
voorjaarsvakantie! Kijk voor alle 
uitslagen en de stand op: www.
aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur
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Oceanus: Miniorenrace in Amersfoort
Dubbel goud en zilver voor 
zwemmer Derek de Vries 
Aalsmeer - Het tien banen Ama-
rena zwembad in Amersfoort 
was afgelopen weekend het de-
cor van een Miniorenrace-wed-
strijd voor deelnemers tot 12 
jaar. Oceanus was van de partij 
met vier zwemmers: Luca Boor-
sma, Derek de Vries, Soraya Lo-
pez en Daniel Wegman. De dag 
begon goed voor Derek de Vries. 
In de categorie jongens 6 tot 8 
jaar scoorde hij gelijk een eerste 
plaats op de 25 meter vrije slag. 
Soraya Lopez trof stevige concur-
rentie die vaak een jaar ouder was 
op de 50 meter vrije slag en de 50 
meter rugslag, maar gezien haar 
leeftijd een mooi resultaat. Het-
zelfde lot trof Luca Boorsma. Tus-
sen de oudere concurrenten be-
haalde hij een mooie vijfde plaats 
op 50 meter vrije slag en werd 
derde op de 50 meter schoolslag. 
Daniel Wegman werd twaalfde 

op de 50 meter vrije slag en ne-
gende op de 50 meter rugslag. 
Derek de Vries wist wederom van 
het leeftijdsvoordeel te pro�teren 
en werd notabene ook eerste op 
de 25 meter schoolslag, tweede 
op de 25 meter rugslag én twee-
de op de 25 meter vlinderslag. 
Een prachtig resultaat voor de 
jeugdzwemmers van Oceanus.

Hockey
Qui Vive MC4 overtuigend 
zaalkampioen
De Kwakel - Vorige week moch-
ten de Qui Vive-hockeymeiden 
uit de MC4 hun kampioenschap 
van de zaalcompetitie vieren. 
De veertien eerste- en tweede-
jaars C-meiden, uit voornamelijk 
Aalsmeer en Kudelstaart, wisten 
voordat ze de twee laatste wed-
strijden gingen spelen dat ze niet 
meer van hun eerste plaats ge-
stoten konden worden. In het 
buitenseizoen was het even wen-
nen aan elkaar, maar ze voel-
den elkaar goed aan. Ze werden 
in de eerste ronde knap tweede 
in hun poule en behielden de-

ze plaats ook in de tweede bui-
tenronde. Tijdens de zaalcompe-
titie werden ze een klasse hoger 
ingedeeld en lieten zien dat ze 
tot de besten behoorden. Som-
mige eindstanden zouden doen 
denken dat ze het cadeau kre-
gen, maar ze moesten toch hard 
vechten. Onder de bezielende lei-
ding van bevlogen coaches Mar-
co en Yuri verloren ze slechts net 
aan één wedstrijd in de zaal, maar 
met in totaal 57 gemaakte doel-
punten in 12 wedstrijden werden 
ze zeer overtuigend kampioen in 
hun sterke poule. 

Handboogschieten
Jeugd Target overtuigend 
regiokampioen!
Aalsmeer - Handboogvereni-
ging Concordia in Amsterdam 
was afgelopen zaterdag 15 febru-
ari het toneel voor de Regiokam-
pioenschappen handboogschie-
ten. Het jeugdteam van hand-
boogvereniging Target was aan-
wezig met Danielle Raket, Lieke 
Mur, Michelle van Dam en Car-
men Terlouw. Deze jongedames 
vormen samen al langere tijd een 
team. Na twee kwali�catieronden 
wisten zij zich te plaatsen voor 
de halve �nale, waarin zij moes-
ten uitkomen tegen het team 
van de Amsterdamse gastvereni-
ging. Deze halve �nale werd zeer 
overtuigend gewonnen met 6-0. 
In de �nale werd er geschoten te-
gen een team van handboogver-

eniging Centaur uit Amersfoort 
en ook deze tegenstander werd 
verpletterd met 6- 0. De dames 
konden met trots hun persoon-
lijke medaille en de teambeker in 
ontvangst nemen. Een geweldige 
prestatie van deze schutters die 
bij Target intensief worden bege-
leid door hun trainer Marco Jong-
kind. Deze intensieve begelei-
ding en uiteraard ook de enorme 
inzet van deze jeugdleden heb-
ben reeds tot mooie overwinnin-
gen geleid en er blijft sprake van 
een opgaande lijn, dus wie weet 
wat er nog in het vat zit voor de 
schutters van HBV Target. Meer 
informatie over handboogsport 
in de regio is te vinden op www.
hbvtarget.nl.

Waterpolocompetitie
Prachtig ‘gevecht’ tussen 
Oceanus en De Snippen
Aalsmeer - Heren 1 van de water-
polo-afdeling van Oceanus had 
weer eens een thuiswedstrijd in 
De Waterlelie en hier was aardig 
wat publiek op afgekomen. Te-
genstander was De Snippen uit 
Ouderkerk aan de Amstel. Een 
ploeg met een aantal hele ster-
ke en fysieke aanvallers, die in 
bedwang gehouden dienden te 
worden. Dit lukte in het begin 
niet, want De Snippen nam een 
2-0 voorsprong. Daarna hadden 
de Aalsmeerders de verdediging 
beter op orde en keeper Stanley 
Moolhuijsen lag ook weer fantas-
tisch te keepen. Via Dennis Reijn-
ders en twee keer Fernando Mool-
huijsen werd de achterstand om-
gebogen in een 3-2 voorsprong. 
Tot 4-4 (Oceanus-doelpunt van 
Herman van Zijverden) wisten 
De Snippen bij te blijven, maar 
daarna liep Oceanus uit naar 8-4 
via Dennis Reijnders (2x), Istvan 
Spaargaren en wederom Herman 
van Zijverden. Daarna was het 
echter gedaan met de doelpun-
tenproductie van de thuisploeg 
en wisten De Snippen zich puntje 
voor puntje terug te knokken. In 
de vierde en laatste periode werd 

het zelfs 8-8. Met nog een minuut 
op de klok leek Davy Nab het win-
nende punt voor Oceanus te ma-
ken, maar met nog 25 seconden 
te gaan werd het toch nog 9-9. Al 
met al een prachtig waterpologe-
vecht!

Dames 1 gelijk
Dames 1 speelde een belangrij-
ke uitwedstrijd tegen Het Y 3 in 
Amsterdam. Vorige week werd de 
thuiswedstrijd makkelijk gewon-
nen, maar dit weekend waren de 
twee sterkste speelsters van Het 
Y er weer bij. De Aalsmeerse da-
mes wisten echter een hele sterke 
pot in het bad neer te leggen. De 
hele wedstrijd hadden de dames 
een lichte voorsprong, maar uit-
eindelijk wisten de Amsterdamse 
dames helaas toch nog gelijk te 
maken. Eindstand werd net als bij 
de heren 9-9. Doelpuntenmakers 
Oceanus: So�e van der Ven (4x), 
Marieke Spitteler (2x), Fabienne 
Vork, Sabina Terlouw en Noortje 
van der Meer (allen 1x)

Overige uitslagen:
Heren 2 – ZV Haerlem 2: 5-12
Heren 3 – De Dol�jn 2: 5-7

Atletiek AV Aalsmeer junioren
Goed NK Indoor debuut 
voor Gwen Alewijnse
Aalsmeer - Tijdens het NK In-
door in het Apeldoornse Omnis-
port maakte C-juniore Gwen Ale-
wijnse haar o�ciële NK debuut 
op de 1500 meter in de catego-
rie U18, de voormalige B-junio-
ren. Veertien atletes streden op 
zaterdag 15 februari om een plek 
bij de beste negen voor de �na-
le op zondag 16 februari. Gwen 
had tijdens de series direct het 
plan opgepakt om er een snel-
le wedstrijd van te maken en dic-
teerde het tempo in de beginfa-
se van de wedstrijd. Nadat de kop 
werd overgenomen kon ze goed 
blijven volgen en alert blijven lo-
pen. Met haar vierde plaats kwali-
�ceerde zij zich gemakkelijk voor 
de �nale. De 5:02,91 minuten wel-
ke Gwen wist neer te zetten bete-
kende een indoorclubrecord voor 

de MC/MB/MA en senioren.
Met het bereiken van de �nale 
had Gwen zich ten doel gesteld 
om op de vroege zondagochtend 
onder de 5 minuten te lopen. In 
een wedstrijd welke vanaf het be-
gin hard werd aangegaan kon ze 
ondanks de wat zware benen van 
de dag ervoor goed blijven vol-
gen en haar doel verwezenlijken. 
Haar eindtijd van 4:59,40 minu-
ten leverde een uitstekende acht-
ste plaats op en een goede eerste 
toernooi ervaring.

Vooraan, geheel rechts Gwen Alewijnse van Atletiekvereniging Aalsmeer. 
Foto: Erik Witpeerd

Voetbal zondag
Weer te grote nederlaag 
voor FC Aalsmeer
Aalsmeer - Het zal onzin zijn om 
te zeggen dat Zwanenburg de 
overwinning (5-1) niet verdiend 
had, maar dat het zo een groot 
machtsverschil zou worden had 
echt niet gehoeven en gemogen. 
Onder wederom heel extreme 
weersomstandigheden, met veel 
wind en slagregens, was het van-
af het begin al duidelijk dat het 
vijftigtal koppige publiek op de 
tribune niet zou gaan genieten 
van een wervelend ‘potje’ voet-
bal. FC Aalsmeer, met in het ach-
terhoofd de nederlaag thuis te-
gen hetzelfde Zwanenburg met 
1-3, ging niet met een gerust ge-
voel op weg. Ook deze wedstrijd 
bleek maar weer dat er door per-
soonlijke fouten en niet opletten 
er teveel dingen verkeerd gaan 
en dat ging al te vroeg in de wed-
strijd van start. In de 9e minuut 
ging het al mis na een dieptebal 
aan de linkerkant in buitenspel-
positie. De bal werd voor getrok-
ken, ongevaarlijk leek het. Nick 
Sluijs denkt de bal op een rusti-
ge manier terug te koppen naar 
zijn keeper Bart Koopmans, de 
bal bleef echter door de wind 
‘hangen’ en dank je wel zegt Niels 
Oostwouder en tikt de bal in het 
lege doel: 1-0. Wind tegen, nog 
geen 5 minuten later werd het 
uit een corner, die gewoon slecht 
werd weggewerkt, 2-0 door Jor-
dy Vierbergen. Dan weet je al bij-
na dat je een verloren wedstrijd 
speelt, maar FC Aalsmeer pro-
beerde het wel en kwam beter in 
de wedstrijd. Het was pas in de 
40e minuut dat de aansluit tref-
fer bijna een feit werd na een pri-
ma aanval. Eerst gaf Karel Mirow-
ski een prima bal op Dennis van 
Leeuwen die de bal doorkop-
te naar Patrick Melman die al-
leen maar zijn hoofd er tegen aan 
hoefde te leggen, maar helaas 
miste hij. 0-2 rust. In de tweede 
helft na 1 minuut penalty voor FC 
Aalsmeer na dom neerleggen van 
Patrick Melman in het strafschop-
gebied. Alexander Goes benutte 
deze feilloos en bracht weer even 
hoop: 2-1. Helaas 1 minuut later 
wederom dieptebal van Zwanen-

burg. Iedereen verwachtte dat 
de vlag omhoog zou gaan, maar 
niet dus. Het was voor Joshua von 
Mauw makkelijk om de 3-1 in te 
schieten. Twee minuten later was 
het echt gebeurd, met een per-
fecte halve omhaal maakte Niels 
Oostwouder al een eind aan de 
wedstrijd door de 4-1 keihard in 
te schieten. Remi Pasternak was 
nog dicht bij een doelpunt, maar 
weer net niet. Karel Mirowski en 
Sten Piet eruit voor Jeroen Ezink 
en Mo Alleswad erin. FC Aalsmeer 
gaf niet op en bleef proberen om 
via de vleugels kansen te creëren, 
maar helaas het zat er niet in. A 
Junior Brendon Stevens (viel pri-
ma in) erin voor de moe gestre-
den Alexander Goes. In de 35e 
minuut was het weer raak en we-
derom in buitenspel positie dat 
Jordy Vierbergen na een lichte 
overtreding via een penalty er 5-1 
van maakte. 
FC Aalsmeer bleef toch vech-
ten voor een betere resultaat en 
tot twee keer aan toe was men 
dicht bij een doelpunt, maar wat 
dat betreft zat het niet mee. Eén 
week uitrusten en dan tegen 
Sporting Leiden en die moet ze-
ker gewonnen worden, anders 
gaat het er wel erg slecht uitzien 
voor de Aalsmeerders.

Winst RKDES 
Ook RKDES speelde een uitwed-
strijd. De Kudelstaarters konden 
net als het zaterdag elftal van 
Aalsmeer juichend het veld ver-
laten. Van Voorschoten’97 werd 
met 3-1 gewonnen in Voorscho-
ten. Komend weekend hebben 
alle eerste elftallen vrij, evenals 
de jeugd vanwege de vakantie.

FCA 3 en FCA 2
Komend weekend voetbal gaan 
kijken in Aalsmeer is wel moge-
lijk, zowel zaterdag 22 als zon-
dag 23 februari aan de Beetho-
venlaan. FC Aalsmeer 3 krijgt za-
terdag Argon 7 uit Mijdrecht op 
bezoek. De wedstrijd begint om 
10.15 uur. FC Aalsmeer 2 speelt 
zondag thuis tegen Portugal Am-
sterdam vanaf 11.30 uur.

Voetbal zaterdag
FCA verslaat NiTA met 1-0
Aalsmeer - Het was niet best 
wat NiTA en FC Aalsmeer lieten 
zien afgelopen zaterdag 15 fe-
bruari aan de Doude van Troost-
wijkstraat in Nieuwer Ter AA. 
Maar ook nu had de wind weer 
grote invloed op het vertoon-
de spel. Niet dat het daar alleen 
aan lag, ook de spelers van NiTA 
en Aalsmeer hadden moeite om 
elkaar te vinden. Aalsmeer pro-
beerde met combinatie voetbal 
van achteruit de voorhoede aan 
de bal te krijgen maar dat was nu 
juist de clou, voor die tijd ging het 
meestal al mis. NiTA hanteerde 
de lange bal op hun veelal swit-
chende spitsen, Dwayne Won-
del, Jorrit Verkerk en Roy Lange-
laar, wat de achterhoede van de 
FC Aalsmeer soms in moeilijk-
heden bracht. Daar was dan al-
tijd nog Nick van der Wiel die het 
hoofd koel hield en zodoende tot 
het einde de nul hield. Met wind 
mee was Aalsmeer het meest aan 
de bal de eerste minuten. Al in de 
7e minuut had men succes. Een 
dieptepass van Daan van Hu�el 
op de sprintende Thomas Stein-
hart werd keurig afgemaakt: 0-1.
Ook in de 11e minuut kreeg 
Thomas Steinhart een uitgele-
zen kans op de 0-2, maar op een 
voorzet van Jordy de Groot kwam 
hij een teenlengte te kort. Raar 
maar waar, vanaf die tijd kwam 

NiTA meer aan de bal. Het spel 
van Aalsmeer werd slordig. Een 
vrije trap in de 38ste minuut van 
NiTA bracht Roy Langelaar vrij 
voor Nick van der Wiel. Zijn schot 
ging ver naast. In de 40ste minuut 
werd de geblesseerde Eder Del-
gado vervangen door Daan Vane-
man. De goed leidende scheids-
rechter Gerben Dorrestijn vond 
het na 45 minuten genoeg en de 
vele supporters van beide clubs 
zochten de gezellige kantine op.
Begin tweede helft werd de 
geblesseerde Coen Lips van 
Aalsmeer vervangen door Gilia-
no Eijken. Over de tweede helft 
is weinig te schrijven. Veel bal-
verlies aan beide zijden. NiTA met 
wind mee nu meer aan de bal, 
maar het was Thomas Harte die 
de aandacht trok en veel aanval-
len van NiTA in zijn voordeel be-
sliste en samen met de keeper de 
0-1 op het scorebord hield. Wissel 
82ste minuut: Rachid Yaghmou-
ri voor Thomas Steinhart. De laat-
ste aandacht was voor Nick van 
der Wiel in de 86ste minuut, die 
een zeker doelpunt voorkwam op 
een inzet van Mike Fokker en zo 
de overwinning veilig stelde. De 
eerst volgende wedstrijd speelt 
FC Aalmeer (zaterdag) thuis op 
7 maart aan de Beethovenlaan. 
Aanvang wedstrijd 14.30 uur. 
Jack van Muijden

Aalsmeer speler Mike Dam met een schot op doel. Op de achtergrond drie 
toekijkende spelers van NiTA osv. Foto: Ton Eenennaam

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soos van 

de OVAK is op woensdag 26 febru-
ari vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Het kaar-
ten op 12 februari is gewonnen door 

Co Bijlermeer met 5488 punten, ge-
volgd door Jo de Kruijf met 5259, 
Loek Pieterse met 5210 en Maaike 
Spaargaren met 5139 punten.












