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Botbreuk na
val van trap

elektrotechniek
inbraakbeveiliging
domotica
zonnepanelen
oplaadstations

www.bosse-elektro.nl

Kudelstaart - Op zondag 23
februari om vier uur in de
nacht zijn de hulpdiensten
gevraagd met spoed naar
een woning aan Stuurboord
te gaan. In het huis was een
ongeval gebeurd, waarbij een 41-jarige man uit De
Kwakel gewond was geraakt.
De man was van de trap gevallen en had een open botbreuk opgelopen. De Kwakelaar is per ambulance vervoerd naar een ziekenhuis.

Nog blij
met je baan?

www.antennagroep.nl

Mooie opbrengst verkoop kalenders

MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041
MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041
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HARTELUST
HARTELUST

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

HARTELUST

Miele specialist

Eigen technische dienst

Schoonheid van Aalsmeer
deelt cheques uit

bij slecht weer in het Dorpshuis
in Kudelstaart. Maandag 11 mei
zal de eerste keer zijn. Wilt u ook
meedoen aan het rollatorwandelen? U bent van harte welkom!
Wanneer het lastig is om zelfinitiatiefnemer aan deze club ver- standig bij het Dorpshuis te kobonden en wil de club daarom men omdat er geen chauffeur is
graag met een portie plezier ver- om te brengen, dan kan contact
sterken. Omdat het belangrijk is opgenomen worden met Dennis
dat mensen blijven bewegen en via 06–55003365 of met de Rollaomdat het minstens zo belangrijk torwandelclub via 06-10196667.
is dat mensen elkaar ontmoeten Een chauffeur kan ook geregeld
en plezier met elkaar beleven.
worden via ANWB Automaatje Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 25
februari kwamen ze in de middag
Eenzaamheid, vooral ook onder Aalsmeer: 0297-303141.
aanrijden, de eerste attracties voor
ouderen of mensen die wat minde jaarlijkse kermis in Aalsmeer.
der mobiel zijn, is in de samenleGisteren, woensdag 26 februaving een groeiend probleem aan Meer bomen in Aalsmeer
het worden. Bij de Rollatorwan- En dan het andere project: Meer ri, gestart en tot en met zondag 1
delclub hebben ze er echter hele- bomen in Aalsmeer. Met de Ge- maart kan jong en oud de kermis
maal geen last van hoor! Iedereen meente en de Historische Tuin op het terrein van De Bloemhof
is welkom en wordt met warmte zijn diverse gesprekken gevoerd aan de Hornweg bezoeken. Ononthaald! Er is 2000 euro voor de en daar is echt een hele leuke saRollatorwandelclub gereserveerd menwerking ontstaan. Het reen ook hier laat de Schoonheid sultaat is al een beetje zichtbaar,
zich constructief zien: Een snoep- want uit het budget van 3000 eureisje is reeds tot in de punt- ro is al een hapje genomen dat is
jes voorbereid en kan voor al- besteed aan 11 bomen die van de Aalsmeer - Er is een nieuw zele deelnemers uit dit budget be- Historische Tuin naar de groen- brapad aangelegd op de Statitaald worden. Een rondvaart door strook langs de Zwarteweg zijn onsweg. “Voor een veilige overZaandam, kleine excursies en een verhuisd. In de loop van het voor- steek van winkelend publiek”, allunch staan op het programma jaar zal nog invulling worden ge- dus de gemeente. Er kan nu vanaf
voor woensdag 25 maart.
geven aan verdere beplanting de winkelkant van het Raadhuisvan deze groenstrook. Er staan plein rechtdoor overgestoken
Ook in Kudelstaart
nog kleinere bomen en heel veel worden naar supermarkt Lidl. MeOmdat de groep met Rollator- mooie struiken klaar bij de Histo- nigeen dacht afgelopen maanwandelaars zo groeit, zal er van- rische Tuin, die in aanmerking ko- dag 24 februari vast als eerste dat
af mei een tweede groep gaan men om in Aalsmeer geplant te het al bestaande zebrapad opgeschoven was, maar gelijk daarwandelen. Volgens hetzelfde worden.
na werd duidelijk dat er een verconcept, maar dan op maandagdubbeling heeft plaatsgevonden.
morgen om half elf rondom of Foto: www.kicksfotos.nl
Twee zebrapaden dicht op elkaar,
maar hiermee is wel een betere

Aalsmeer - Dinsdagavond 18 februari heeft De Schoonheid van
Aalsmeer het verkoopseizoen van de kalender voor 2020 afgesloten. Zoals inmiddels gebruikelijk waren de begunstigden van de opbrengst van dit jaar door de initiatiefnemers van de Schoonheid bij
de Zotte Wilg uitgenodigd om hun cheque in ontvangst te nemen.

Een mooi moment om met elkaar
een blik achterom te werpen op
alweer 4 jaar ‘De Schoonheid van
Aalsmeer’. Meer en meer mensen
weten wat de ‘Schoonheid’ inhoudt en nemen er aan deel door
een kalender te kopen.
700 Kalenders verkocht
Maar liefst 700 kalenders voor
2020 zijn verkocht en dat is een
aantal waar initiatiefnemers nooit
van hadden durven dromen! Een
mooi gevolg van dit succes is dat
er ook mooie dingen in beweging kunnen worden gebracht
met de opbrengst van de verkoop. Zo berichtte deze krant al
meerdere malen over de Rollatorwandelclub in Aalsmeer. In de zomer van 2019 is deze supergezellige club (een samenwerking van
de Schoonheid van Aalsmeer met
GEZ, ESA en Sportservice) gestart.
Rollatorwandelclub
Iedere woensdagmorgen verzamelen zo’n 20 rollatorbestuurders
zich bij zwembad De Waterlelie.
Als het even kan gaan de deelnemers, onder begeleiding van
een professionele coach, met elkaar lekker naar buiten. Samen
bewegen is leuk en gezellig! De
Schoonheid van Aalsmeer is als

Zondag eurodag!

Kermis op terrein Bloemhof

Zebrapad erbij in Centrum

ADVERTEREN? Oproep gemeente om (bijna)
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

der andere kan genoten worden
van de volgende attracties: Autoscooter, Jumbo, Safari trip, Heartbreaker, Tea-cup, Jumper-maxx,
Europe Flyer, glazen Doolhof en
trampolines. Uiteraard zijn er ook
allerlei lekkernijen, waaronder suikerspinnen en oliebollen, verkrijgbaar. Tip: Zondag is het eurodag!

situatie gecreëerd voor het wandelend publiek. Via zebrapaden
kan nu vanaf de Zijdstraat gelopen worden naar de winkels aan
de Stationsweg en aan het Raadhuisplein. Voor automobilisten is
het wel extra opletten, zowel bij
het links als het rechts afslaan
wacht gelijk een zebrapad.
Uiteraard is de gemeente nog
druk aan de slag met de Centrumvisie. Op de kruising Van Cleeffkade, Uiterweg en Stationsweg
wordt dan een rotonde aangelegd en er komt een vaste rij-route voor auto’s.

gezonken boten te verwijderen
Aalsmeer - Om verrommeling te
voorkomen wordt door de gemeente regelmatig een rondje
langs openbare ruimten en wateren gemaakt. Mocht ergens een
auto of aanhanger lang onbeheerd staan of langs kades boot-

jes dreigen te zinken dan wordt
een oproep gedaan aan de eigenaar om maatregelen te nemen.
Eind januari werd de eigenaar
van een bootje langs de kade bij
de Helling gevraagd actie te ondernemen. Het ongeveer drie

meter lange bootje lag onder water, leeghozen of verwijderen waren de opties.
Afgelopen week was er opnieuw
een oproep van de gemeente.
Aan drie eigenaren van boten,
die liggen aan de Pontweg, is gevraagd hun vaartuigen te verwijderen. De drie boten zijn gezonken en hebben dringend aandacht nodig. Het betreft een stalen sloep van zo’n tien meter, een
witte roeiboot van ongeveer drie
meter en een ongeveer vijf meter lange zeilboot met een roodwit zeil.
Volgens de wrakkenwet mogen
de boten door de beheerder van
het openbaar water worden opgeruimd, zonder dat deze aansprakelijk kan worden gesteld
voor eventueel toegebrachte
schade. Maar, de eigenaren krijgen natuurlijk eerst wel de kans

om hun boten veilig te stellen en
te verwijderen. Wel snel actie ondernemen, want de termijn loopt
af op 5 maart aanstaande.

dening is het verboden een aanhanger langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg te plaatsen. De eigenaar wordt verzocht contact op
Aanhanger
te nemen met het team HandhaVerder is de gemeente op zoek ving van de gemeente. Zo niet,
naar de eigenaar van een groe- dan wordt de aanhanger op 26
ne aanhanger zonder kenteken. maart weggehaald. Voor meer
Deze staat al geruime tijd op een informatie kan contact opgenoparkeerplaats aan de Colombia- men worden met de gemeente
hof. Volgens de plaatselijke veror- via 0297-387575.
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Oecumenisch op weg naar Pasen

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl
www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211

Regio - De Raad van Kerken
Aalsmeer organiseert in de
tijd voor Pasen, de zogenaamde Veertigdagentijd die op Aswoensdag begint, voor het vijftiende jaar een Passieronde langs
Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken om wekelijks halt te houden
voor een meditatief moment van
stilte en inkeer. De Veertigdagentijd wordt ook wel Vastentijd genoemd. Een tijd van bezinning
en meditatie. Al vrij vroeg in de
pen. Iedere belangstellende is geschiedenis van de kerk was er
van harte welkom. De middag is sprake van een Veertigdagentijd.
van 15.00 tot circa 17.00 uur. Bij Veertig is een symbolisch bijbels
de thee worden diverse lekker- getal. De tocht van het volk Isranijen geserveerd. Kijk voor meer el door de woestijn op weg naar
informatie op: www.oosterkerk- het beloofde land duurde veeraalsmeer.nl.
tig jaar. De voorbereidingstijd
van Jezus op zijn roeping duurde
veertig dagen. Veertig dagen in
de woestijn, een tijd van beproeving en onderzoek voor hij actief
werd in woord en daad. Veertig
dagen of jaren in de woestijn werden zo een symbolisch beeld van
de tocht van de mens door de
niet ontbreken. Deze zal begeleid woestijn van het leven. Zo biedt
worden door Rob van Dijk op het de traditie een veelheid aan aanprachtige Knipscheer orgel van knopingspunten om te bezinnen
de Dorpskerk. De dienst zal onder op de eigen voorbereiding op Paleiding staan van de eigen pre- sen.
dikant van de Dorpskerk, dominee G.H. de Ruiter. Al met al be- Zes ‘haltes’
looft het weer een mooie en mu- Het is verheugend dat vele kerzikale avond te worden. Graag tot ken in de Veertigdagentijd ook
zondag 1 maart in de Dorpskerk dit jaar gezamenlijk op pad naar
in de Kanaalstraat 12. De aanvang Pasen willen gaan. Een gezamenis 18.30 uur, de deuren zijn vanaf lijke pelgrimstijd op weg naar Pa18.00 uur geopend. De toegang sen. Op zes woensdagavonden
is, zoals gebruikelijk, gratis!

Muzikale High Tea in ‘t Anker
Aalsmeer - Op zondag 1 maart
vindt er een High Tea plaats met
muziek over Hoop in gebouw ’t
Anker achter de Oosterkerk aan
de Oosteinderweg 273a. De liedjes worden ten gehore gebracht
door verschillende muziekgroe-

angdienst in orpskerk
met rumpets of the Lord
Aalsmeer - Zondag 1 maart om
18.30 uur staat de eerste zangdienst van dit jaar in het kader
van ‘Aalsmeer Zingt’ op het programma. Deze keer wordt er medewerking verleend door het bekende koor: Trumpets of the Lord
onder leiding van Rob van Dijk.
Dit koor, van ongeveer 70 leden,
is al vaker te horen geweest in de
Dorpskerk. Het koor zal een aantal bekende en minder bekende
liederen ten gehore brengen en
ook de samenzang zal natuurlijk

Oost-Inn: Taalnn en inloop

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

Kerkdiensten
Zondag 1 maart
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Ab Goldberg.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag om 10u. Dienst. Spreker:
Arjen Ravesloot. Babyoppas en
kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. met ds. G.P.M.
van der Linden en 16.30u. met
ds. A. Hofland. Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met mevr. Ellen van Houten, veertigdagentijd m.m.v.
Con Amore. Collecte: Partnergemeenten. 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
dhr. J. Buchner (ZWO-dienst).
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Dienst met ds. G.H. de
Ruiter. Organist: R. Postma. Om
19u. Zangdienst met ds. G.H. de
Ruiter
- Oosterkerk,
Oosteinderweg
269. Zondag om 10u. Dienst
met ds. J. Henzen uit Wateringen. Organist: Maarten Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst.

15e Passieronde Raad
van Kerken Aalsmeer

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

Spreker: Martijn Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten
voor kinderen. Vertaling in het
Engels en Spaans. Om 19u. Jongerendienst Baan7. Spreker:
Marino Kroon.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. J. Weij
en 16.30u. met ds. A. Hofland uit
Emmeloord, gez.dienst in CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. Woordcommunieviering in Kloosterhof met M.
van Zoelen. Zondag om 9.30u.
Eucharistieviering m.m.v. klein
koor en 14u. Poolse dienst met
Andrzej in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Roemeens-orthodoxe Parochie:
Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger: Father Ioan.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst met
Marijke Gehrels uit Amsterdam.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. J.
van Dalen uit Nijverdal.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 11u. Eucharistie- en voorstelviering eerste communiekantjes.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag in gebouw Mendel, Zwarteweg 98. Op 2 maart om 20u.
met evang. Kees Goedhart.

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

he ue van A voor
waterproject anzania
Aalsmeer – Er is een subsidiecheque uitgereikt door Joop de
Vries, tweede penningmeester
van OSA, van 2.500 euro aan afgevaardigden van de groep Tabitha
van de Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer. Tijdens de bazaar van

offie in de pil
Kudelstaart - Op woensdag 4
maart houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop
in gebouw de Spil aan de Spilstraat 5, zijstraat van de Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00
uur Iedereen is welkom en de
toegang is gratis. Koffie en thee
staan klaar. Er zijn mogelijkheden
om een kaartje te schrijven aan
zieke mensen of om een gesprek
van mens tot mens te hebben. U/
jij komt toch ook en neem gerust
iemand mee.

16 november vorig jaar is door de
groep een bedrag van 2.675 euro ingezameld. Dit bedrag en het
subsidiegeld van OSA zal worden
besteed voor het aanleggen van
watervoorzieningen in Kinko D,
tweede fase in Tanzania via SPOTT.
Deze stichting is al een aantal jaren bezig met het aanleggen van
water in grote delen van Tanzania.
Meer informatie over dit project is
te vinden op www.spottanzania.
nl. Wilt u meer weten over Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer
(OSA) en kijken of uw/jouw project in aanmerking komt voor
een subsidie-bijdrage van deze
stichting? Kijk dan op de website:
www.osa-aalsmeer.nl

Taizégebed in
armelkapel

Aalsmeer - Vrijdag 28 februari
wordt weer een Taizégebed gehouden in de Karmelkapel. ZoEvangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag als gebruikelijk in de oecumeniin om de twee weken in Ont- sche broederschap van Taizé zulmoetingsruimte Ons Tweede len eenvoudige liederen, gebed,
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 3 bijbeltekst en stilte elkaar afwismaart om 20u. met Hoite Slag- selen. Karmel Aalsmeer aan de
ter over ‘Het getuigenis van Zwarteweg 36 heeft een kleine
kapel in huis. Zij stelt deze kapel
Christus in de Psalmen’.
vrijdag open om met elkaar een
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver- meditatieve viering te houden
zorgen voor Radio Aalsmeer vanaf 20.30 uur. Daarna is er gelewekelijks uitzendingen. Dins- genheid om elkaar te ontmoeten.
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 Aardig misschien om eens mee te
vieren! Welkom.
en ether 105.9.

Aalsmeer - Op woensdag 26 februari is er van 9.30 tot 11.30 uur
inloop en ontmoeting. Even gezellig onder het genot van een
kopje koffie of thee. Ook wordt
’s morgens van 9.30 tot 10.30 uur
de Taal-Inn gehouden. Komt u uit
het buitenland en wilt u het Nederland beter leren spreken en
schrijven? Kom langs, er zijn geen
kosten aan verbonden. Belangstellenden zijn hartelijk welkom
bij de activiteiten van de Oost-Inn
in de Mikado aan de Catharina
Amalialaan 66. Voor inlichtingen:
0297-325636 of 0297-321636
of kijk op de website hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk

Handwerken in
het Lichtbaken
Rijsenhout - Woensdag 4 maart
is iedereen uit Rijsenhout en omgeving weer welkom in het Lichtbaken, waar er naast handwerken ook andere hobby’s beoefend kunnen worden. Kom gezellig langs. Natuurlijk staan de koffie
en thee klaar rond 10.00 uur. Zin in
een praatje, wat gezelligheid? Ook
welkom uiteraard! Meer informatie bij Elsa Sluijs via 0297-320323.

phalen van
oud papier
Rijsenhout - Op zaterdag 29 februari zullen de leden van de Ontmoetingskerk en Handboogvereniging Target weer oud papier
ophalen in Rijsenhout. Vanaf 9.30
uur kunnen de bewoners van Rijsenhout het oud papier gebundeld of in dozen/kratten aan de
weg zetten. Probeer rekening te
houden met het feit dat de grote vrachtauto’s niet zo wendbaar
zijn. De ophaalauto’s zullen ongeveer 9.30 uur vertrekken bij
de Ontmoetingskerk op de Werf
2. Het oud papier mag eventueel
ook naar het startpunt aldaar gebracht worden. De leden van de
Ontmoetingskerk en HBV Target
zijn zeer erkentelijk voor de medewerking.

zijn belangstellenden van harte welkom in één van de kerken.
Elke deelnemende geloofsgemeenschap geeft op eigen wijze inhoud aan het half uur van
samenkomst. De zes bijeenkomsten zijn van 19.15 tot 19.45 uur.
De ‘haltes’ in 2020 zijn:
4 maart: Karmelkerk aan de Stommeerweg. 11 maart: St Jan Geboorte Kudelstaart. 18 maart:
Open Hof Kerk aan de Ophelialaan. 25 maart: Doopsgezinde
kerk in de Zijdstraat. 1 april: Hervormde Dorpskerk in de Kanaalstraat. 8 april: Lijnbaankerk aan
de Lijnbaan.
Kom in de Veertigdagentijd oecumenisch in beweging en doe ook
aan de Passieronde mee!

COLOFON
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. vr.
08.30-14.00 uur
wo:
08.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen en uittreksels)
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning ondertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden
gemaakt.
Het callcenter is bereikbaar via 0297-387575 op:
ma, vr
08.30-17.00 uur
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
Enkel op afspraak 0297-387575
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
ma, di, wo.
08.30-15.30 uur
do.
08.30-16.30 uur
vr.
08.30-12.30 uur
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
wo.
13.00-16.30 uur
OPENINGSTIJDEN POLITIELOKET
ma, di, do, vr.
08.30-14.00 uur
wo.
08.00-20.00 uur
za.
gesloten
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden.
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
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
Lakalay

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

R.

28-07-1967

20-02-2020

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 burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
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 ingeschreven. 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
Woelders

Voorletters
M.

GeboorteDatum
datum beschikking
24-04-1990

19-02-2020

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische 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 kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
• uw naam en adres;
• de datum van uw bezwaarschrift;
• een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
• waarom u het niet eens bent met ons besluit;
• uw handtekening;
• zo mogelijk uw e-mailadres;
• het tel. waarop u overdag te bereiken bent.

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

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 “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar
in de publiekshal van het gemeentehuis.
RECTIFICATIE AANVRAAG ONTVANGEN
-

Sierteeltstraat 1, 1431 GM, (Z20-006884), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het intern wijzigen van
een aantal verdiepingen d.m.v. het dichtzetten van een
vide. Toelichting: Tijdens het behandelen van de aanvraag
is gebleken dat de omschrijving van het project zoals gepubliceerd op 5 februari jl. niet juist was. Verzonden: 31
januari 2020
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Beethovenlaan, Sectie C nr 7055, (Z20-010722), het plaatsen van een zendmast t.b.v. mobiele datacommunicatie
- Rietwijkerdwarsweg, Sectie A nr 3668, (Z20-010607), het
oprichten van een bedrijfsgebouw
- Uiterweg 218 , 1431 AT, (Z20-010515), het bouwen van een
uitbouw op de begane grond van een bestaande woning
- Einsteinstraat 103, 1433 KJ, (Z20-010017), het vervangen
van de bestaande gaskoeler door twee kleinere, het vervangen van diverse handelsreclame op de gevel, het plaatsen van vijf anti rampalen en 4 masten met banieren
- Spoorlaan, Sectie C nr 1446, (Z20-010291), het kappen van
6 bomen en het herplanten van 11 bomen t.b.v. herinrichting Spoorlaan
- Freesialaan 28, 1431 TV, (Z20-010138), het vervangen van
de kozijnen aan de voorzijde van de woning
- Jac. P. Thijsselaan hoek Linnaeuslaan en Jac. P. Thijsselaan
tussen nr. 13 en de Molentocht in Aalsmeer, (Z20-010113),
het kappen van 10 bomen (waarvan 3 waardevolle)
- Praamplein 4A, 1431 CV, (Z20-009855), het aanbrengen
van nieuwe reclame-uitingen, het uitvoeren van schilderwerkzaamheden van de puien, het plaatsen van zes anti
rampaaltjes, het vervangen van de bestaande dakinstallatie en de winkelwagen-opstelplaatsen voorzien van logostickers

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Praamplein (Z20-010411) Feestweek Aalsmeer van 6 t/m
12 september 2020, ontvangen 13 februari 2020
- Aalsmeer Centrum (Z20-011053) Geraniummarkt op 9 mei
2020, ontvangen 18 februari 2020
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
Collectevergunning (aanvragen)
- Gemeente Aalsmeer (Z20-011148) Geld inzamelen voor
Kids sport days van 19 tot 24 oktober 2020, ontvangen 24
februari 2020
GEACCEPTEERDE MELDINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44 (Z20-010150) Après ski party op 29 februari
2020, melding akkoord 19 februari 2020
- Atletiekbaan en diverse straten in Aalsmeer (Z19-072622)
Westeinderloop op 5 april 2020, melding akkoord 21 februari 2020
- Legmeerdijk 313 (Z20-004874) Springfair Plantenbeurs op
8 en 9 april 2020, melding akkoord 21 februari 2020
- Legmeerdijk 313 (Z20-004857) Trade Fair plantenbeurs 4
tot 6 november 2020, melding akkoord 21 februari 2020
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE
t/m 19-03-20
t/m 19-03-20

Vastgestelde wijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost - Machineweg 295a’ met de bijbehorende stukken
Vervangend besluit bestemmingsplan ‘2e
Herziening Hornmeer – Meervalstraat-Roerdomplaan’ met bijbehorende
verbeelding, regels en toelichting (Z2017/017386)

INGETROKKEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Baccarastraat 3, 1431 RN, (Z20-009360), brandveilig gebruik Kindcentrum Dolfijn/Kinderopvang Solidoe. Verzonden: 21 februari 2020
- Wim Kan Dreef 2, 1433 HM, (Z20-009359), brandveilig gebruik BSO VZOD Verzonden: 19 februari 2020
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen 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:
- Haydnstraat 33, 1431 ZA, (Z20-009140), het plaatsen van
een afvalcontainer. Verzonden: 24 februari 2020
- Einthovenhof , sectie D nr. 7534 , (Z20-001772), het kappen
van een waardevolle populier in de groenstrook langs de
watergang. Verzonden: 24 februari 2020
- Ampèrestraat 4, 1433 KZ, (Z20-009031), het plaatsen van
een container t.b.v. verbouwing woning. Verzonden: 21
februari 2020
- Gloxiniastraat 29, 1431 VG, (Z19-069025), het realiseren
van een uitbouw en het verbouwen van het interieur op
de begane grond. Verzonden: 21 februari 2020
- Oosteinderweg 50, 1432 AM, (Z19-066535), het bouwen
van een woning. Verzonden: 18 februari 2020
- Sweelinckstraat 35, 1431 XS, (Z20-007799), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 18 februari 2020
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over
de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en
de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbesluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant
zijn gepubliceerd.
- Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen –
Beethovenlaan, parkeerterrein bij gebouw nummer 114

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Zondag swingen op haven Nieuwe Meer

en natuurlijk ‘Is That All There Is?’
– haar lijflied bij uitstek. Ook een
aantal bekende liedjes die ze zelf
schreef, maar ook andere pareltjes. Iedere song heeft wel een bijzonder verhaal hoe die tot stand
gekomen is; vlot en bondig gepresenteerd uiteraard! Al met al geeft
het een prachtig overzicht van
haar leven en tevens een interessant beeld van de veranderende
tijdgeest van vorige eeuw. Corinna Kramer woonde afwisselend in
Amsterdam, Londen en New York.
Aalsmeer - Swingen op de ha- Met zijn vele bars en jazzclubs is
ven op zondag 1 maart om 16.00 New York City een inspirerende
uur met zangeres Corinna Kra- jazz-stad die uitdaagt tot muzikaal
mer, Mark van der Feen (piano), meedoen. En Corinna is gaan zinSven Schuster (bas) en Victor de gen en hoe! Zij komt naar de NieuBoo (drums). Peggy Lee was één we Meer met de Cosmolitans: een
van de grootste zangeressen uit trio van topmusici: pianist Mark
de jazzhistorie. Een stem die niet van der Feen (o.a. Michael Vazo leed-overgoten klonk als Billie rekamp), bassist Sven Schuster
Holiday, ook niet zo jubelend door (Shooster Quartet met o.a. Anton
alle registers als Ella. Maar sensu- Goudsmit gitaar) en drummer Viceel, swingend en bluesy en met tor de Boo (sessieleider Engelbeeen enorm gevoel voor timing en waarder). Vier muzikale kosmopotekst. Daarnaast was ze creatief tot lieten die zich op de Nieuwe Meer
in haar tenen, ze schreef veel tek- zeker thuis zullen voelen! Jazz op
sten en maakte veel arrangemen- de Nieuwe Meer zondagmiddag
ten ook zelf. Een bijzonder leven 1 maart om vier uur. Adres: Stomhad ze zeker!
meerweg 2, Aalsmeer. Toegang:
Corinna en de Cosmopolitans spe- uw/jouw gift. Inlichtingen: Henlen veel prachtige hits van Peggy ny Essenberg tel. 0297-327698 en
Lee, zoals ‘Fever’, ‘I’m A Woman’, Pierre Tuning, tel. 0297-360355.

Vrijdag en zondag livemuziek

Remband en Copperhead
County in The Shack
Oude Meer - Aankomend weekend staat in het teken van de muziek uit de jaren zeventig en tachtig en de Southern Rock met twee
fantastische bands op het podium van The Shack:

neerde liefhebbers en werd later
compleet gemaakt met de toetreding van frontman Corvin Silvester. Geïnspireerd door onder andere Blackberry Smoke, The Outlaws en vele anderen brengt de
band ‘footstomping and beer raiJaren zeventig en tachtig
sing tunes’. Met vijf man sterk laat
Vrijdag 28 februari bekende ge- Copperhead County zien wat ze
zichten op het podium; Hans Mil- in huis heeft en dat is simpelweg
lenaar, Remco de Hundt, Rem- een heerlijk portie onvervalsco Millenaar, Ab Hansen en Ron te Southern rock. Alle ingrediënSchalkwijk vormen sinds een aan- ten voor een geweldig muzikaal
tal jaren de band Remband. Dit avontuur zijn aanwezig.
vijftal speelt de onsterfelijke muziek van hun muzikale helden uit, The Band undercover
voornamelijk, de jaren zeventig Alweer een bijzonder mooie unen tachtig. Met veel enthousias- dercoversessie op het programme en aandacht is gekozen voor ma van The Shack: Zondagde muziek waarin de piano/ham- middag 15 maart duikt Thomas
mond centraal staan. Denk aan Meeuwis (Woodstock The Stotijdloze nummers van onder an- ry) met zijn muzikale maten in
dere Procol Harum, Styx, Joe Jack- het prachtige repertoire van The
son, The Doors, Deep Purple en Band.
Joe Cocker.
The Shack is vrijdag 28 februari
open vanaf 20.00 uur. Remband
Southern rock
begint rond 21.00 uur, entree 10
Zondagmiddag 1 maart is het po- euro. Zondag 1 maart open vanaf
dium voor Copperhead Coun- 15.00 uur, aanvang Copperhead
ty. Deze band is een van de wei- County: 16.00 uur, entree 10 euro.
nige bands in Nederland die Ga voor het programma en meer
zich volledig toelegt op Sout- info naar www.the-shack.info.
hern rock. De band werd opge- Adres: Schipholdijk 253b in Ouricht door een viertal gepassio- de Meer.

Brulboeien, Denk a/d Buren, Out Cider

Korenmiddag in Dorpshuis
Aalsmeer - Op zondag 8 maart
van 14.00 tot 17.30 uur organiseert shanty- en zeemanskoor ‘De
Brulboeien’ uit Aalsmeer een korenmiddag in het dorpshuis van
Kudelstaart. Buiten ‘De Brulboeien’ kan het publiek deze middag ook genieten van smartlappenkoor ‘Denk aan de Buren’ uit
Aalsmeer en het Iers folkkoor ‘Out
Cider’ uit Zaanstad. Alle koren treden twee keer 25 minuten op,

waarna de middag wordt afgesloten met een samenzang, waaraan ook het publiek actief kan
deelnemen. Er is bewust gekozen
voor verschillende muziekgenres,
teneinde een zo een breed mogelijk publiek een leuke muzikale
middag te bezorgen. Het belooft
dan ook een gezellige middag te
worden in dorpshuis ’t Podium
aan de Kudelstaartseweg en de
toegang is gratis.

▲

Jazz met Corinna Kramer
en de Cosmolitans

27 FEBRUARI

The Cover Crew trakteert
op avondje livemuziek
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
29 februari zal de band The Cover Crew optreden in The Beach.
Op deze zeldzame datum zullen
klassiekers als Proud Mary en Disco Inferno te horen zijn, maar ook
modernere artiesten als Bruno
Mars en Waylon komen aan bod.
The Cover Crew is dus een band
met een zeer gevarieerd repertoire.
Met de solide basis van Pieter Eggermont (drums) en Hans Prent
(basgitaar), vergezeld door de
melodieuze vaardigheden van

Boy Kentrop (toetsen) en Stephan Damen (gitaar) en aangevuld
met de accenten van Boris Bouwense (saxofoon) en Rik Huijts
(trompet) staat de eigen interpretatie van bestaande nummers
als een huis. Voeg hier de prachtige tweestemmige zang van Fleur
van Uhm en Cindy Miedema aan
toe en je zal snel merken dat stilstaan zinloos is. Neem dit niet
voor waar aan, maar ga zelf kijken en vooral luisteren. De start
is rond 21.00 uur. Adres: Oosteinderweg 247a.

‘Hit me baby one more time’

KCA cabaret met Anne
Neuteboom in Bacchus
Aalsmeer - KCA presenteert cabaret op zaterdag 29 februari 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 Instagram pagina, antikraakwoningen
waar je met een ‘Kurt Cobain kater’ de gang op moet om naast
de theekransjes van je huisgenoten op een bouwtoilet te poepen. Hit mee met die goedkope
kutauto’s die altijd ’s nachts onderweg van een optreden kapot
gaan. Hit mee met dat liefdesverdriet, hit me met het leven! Anne Neuteboom studeerde af aan
de Koningstheateracademie in
2013 en won de jury- én cameretten-prijs in 2015. Ze ging succesvol in première met haar programma ‘Weg’, waarmee zij ook in
2016 te zien was in cultureel café
Bacchus. Zij oogstte lovende re-

censies met haar programma ‘Kijk
haar gaan’ en speelde en passant
ook nog even Lowlands plat. In
2019 werd Anne genomineerd
voor de ‘Neerlands Hoop prijs’. Ze
moest Peter Pannekoek voor zich
laten gaan, maar met een eervolle tweede plaats mag zij zeker tevreden zijn.
Anne Neuteboom brengt haar
try-out voorstelling in cultureel
café Bacchus op zaterdag 29 februari vanaf 21.00 uur, zaal open
om 20.15 uur. Kaarten à 13 euro
zijn te reserveren via www.cultureelcafebacchus.nl.

Feestavond SPIE met
bekendmaking thema’s
thema van de Juniorrace wordt
deze avond onthuld.
De Juniorrace wordt gehouden
op zaterdag 20 juni. De Pramenrace vindt plaats op zaterdag 12
september. Als je nog niet via
het roddelcircuit, de wandelgangen of via een ander lek gehoord
hebt wat de nieuwe thema’s zijn,
kom dan naar de feestavond in
The Beach aan de Oosteinderweg 247a op vrijdag 6 maart vanaf 20.00 uur. Mocht je verhinderd
zijn, maar ben je toch nieuwsgierig naar het thema, kijk dan vanaf
7 maart op: www.pramenrace.nl.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Kindergitaar
‘Valencia’ (¾ + ½) € 79,KOOPJE:

Zangmicrofoon
‘Stagg’ € 30,50
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Exposities ‘Bomen in beeld’ en
mozaïek ’Bloemen’ in Flower
Art Museum, Kudelstaartseweg. Open: vrijdag tot en met
zondag 11 tot 17u. Tot 5 april.
Klaverjassen bij BV Hornmeer
in buurthuis, Dreef vanaf 20u.
Taizégebed in Karmelkapel,
Zwarteweg 36 vanaf 20.30u.
Optreden Remband in The
Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer vanaf 21u.

29 FEBRUARI

Vrijdag 6 maart in The Beach

Aalsmeer - De jaarlijkse feestavond van de Stichting Pramenrace In Ere (SPIE) vindt op vrijdag
6 maart aanstaande plaats. De
avond zal onder andere in het teken staan van de afgelopen Pramenrace. Onder het genot van
een drankje en muziek door Kees
Markman kunnen herinneringen
aan de afgelopen Pramenrace
opgehaald worden en misschien
al nieuwe plannen gemaakt worden voor de race van 2020.
Uiteraard wordt deze avond het
nieuwe thema voor de Pramenrace bekend gemaakt. Ook het

Kermis op terrein Bloemhof
aan de Hornweg. Tot en met
zondag 1 maart.
Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Expositie ‘De mens, de naakte
waarheid’ in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open do.
t/m zo. 14 tot 17u.
Computerhulp voor ouderen
in ‘t Hofplein, Clematisstraat,
9.30 tot 11.30u. Ook dinsdag.
Ouderensoos 55+ in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf
13.30u.
Canto Ostinato op vier virtuele vleugels door AlexP in Flower Art Museum vanaf 20u.
Keezen in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Raadsvergadering in raadzaal
van Raadhuis vanaf 20u.
Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Lezing over tuinen in Duitsland bij Groei en Bloei in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1
vanaf 20u.
Voorbereiding expositie Amazing Amateurs in Oude Raadhuis, Dorpsstraat vanaf 20u.
Ook op 12 maart.

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Ukelele ‘Flight’

(sopraan) met hoes € 65,TIP:

Ook hét adres voor
flightcasemateriaal

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

Radioweekend in Crash Museum in fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug. Zaterdag
en zondag van 11 tot 16u.
Boekpresentatie Poolse romans in bibliotheek, Marktstraat van 12 tot 14.30u.
Zabo zaalvoetbal in De Bloemhof, Hornweg vanaf 19u.
Cabaret ‘Hit me Baby’ door Anne Neuteboom in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21u.
Band The Cover Crew live in
The Beach, Oosteinderweg
247a vanaf 21u.

1 MAART

2 MAART

Expositie over Aalsmeerse
(kwekers)woningen in Raadhuis. Open: maandag t/m vrijdag 8.30-17u., woensdag tot
20u. Tot 9 maart.
Wijkcentrum Voor Elkaer Kudelstaart open van maandag
t/m vrijdag van 9 tot 16.30u.
Expositie 60 jaar Fotogroep
Aalsmeer tot en met 30 april.
Klaverjassen in wijkcentrum
Hofplein, Clematisstraat 16
van 13.30 tot 16.30u.
Lezing en veiling bij Postzegelvereniging in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 20u.
Wijkoverleg Oost over Rooie
Dorp en AutoMaatje in De Mikado, Catharina Amalialaan 66
van 20 tot 22u.
Bewonersoverleg Kudelstaart
in Dorpshuis vanaf 20u. Over
Kalslagen en Proosdijhal.

3 MAART

Open huis in ‘t Baken, Sportlaan, 10-11.30u. Elke dinsdag.
Taalpunt
in
bibliotheek,
Marktstraat van 11 tot 13u.
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u.
Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 19.45u.
Hammarskjöld bij Zin-Inn van
Doopsgezinde
Gemeente
Aalsmeer, Zijdstraat 55 vanaf
20u. Ook 24 maart.
Pupquiz in café Joppe, Weteringstraat vanaf 20.30u.

4 MAART

Inloop van 9.30 tot 11.30u. bij
Oost-Inn in De Mikado, Catharina Amalialaan.
Spel- en koffieochtend in Hofplein, Clematisstraat, 10-12u.
Koffie in De Spil, Kudelstaart
vanaf 10u.
Handwerken in Het Lichtbaken, Rijsenhout vanaf 10u.
Walking Football voor 60+ bij
FCA, Beethovenlaan v/a 10u.
Rollator Wandelclub bij sportcentrum De Waterlelie, Dreef
van 10.30 tot 11.30u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Presentatie boek ‘Kudelstaart
in Oorlogstijd’ door Piet Buskermolen en Frans Kuipers in
wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart vanaf 14u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.
Bestseller auteur Peter Buwalda in De Oude Veiling, Marktstraat van 20.15 tot 22u.

Muzikale Hightea in ‘t Anker,
Oosteinderweg 273a, 15-17u.
Jazz op de haven met Corinne 5 MAART
Ouderensoos in Dorpshuis KuKramer en de Cosmolitans bij
delstaart van 13.30 tot 16.30u.
Nieuwe Meer, Stommeerweg
Sjoelcompetitie in De Reede,
vanaf 16u.
Optreden Copperhead CounRijsenhout, 19.30 tot 22.30u.
ty in The Shack, Schipholdijk
253b, Oude Meer vanaf 16u.
Zangdienst in Dorpskerk, Ka- en in Duitsland gaat de lezing van
naalstraat met Trumpets of de heer Borgonje uit Raalte vanthe Lord vanaf 18.30u.
avond, donderdag 27 februari, bij
Groei en Bloei Aalsmeer. Duitsland
kent vele botanische tuinen, parken en tropische kassen die zeker
de moeite waard zijn om te bezoeken. De lezing begint om 20.00 uur
en is in buurthuis Hornmeer aan
de Dreef 1. Iedere geïnteresseerAalsmeer - Over bijzondere tui- de is welkom. De toegang is gratis.

Lezing ‘Tuinen
in Duitsland’

iranda’
s
m
Momenten

08

27 februari 2020

Hornmeer

musical ben ik nooit vergeten. Ik
speelde een viswijf op de markt
(goh, waarom hadden ze mij
die rol eigenlijk toebedeeld?) in
een stuk over de teletijdmachine. Ik speelde in die tijd veel op
straat; stoepen met mijn buurmeisjes (die meiden zie ik nog
steeds) voetballen en flessietrap
op het grasveld voor de deur, in
De Muzen gingen we op zoek
naar geheime doorgangetjes en
we bouwden hutten tot de lantaarnpalen aangingen (nou ja, de
verlichting daarvan) en het tijd
was om thuis te eten. In de zomer mocht ik na het toetje (yoghurt op het bord) nog even terug
totdat het donker werd. Een onbezonnen jeugd in een fijne wijk.
Een wijk waar je nog steeds zonder problemen je auto kunt parkeren, waar het groen is en ruim
opgezet. Zwembad in de buurt,
strandje, buurtsupertje (helaas is
drogist Jan inmiddels vertrokken)
en het prachtige Hornmeerpark
waar ik trouwens vaak vertoefde en regelmatig met het kabelbaantje naar de overkant van het
water zoefde. Na wat omzwervingen ben ik dit jaar alweer achttien
jaar met veel plezier woonachtig
in de Hornmeer. Iedere dag als ik
de gordijnen sluit (en ’s morgens
weer open) zie ik de watertoren
die boven ‘de kuil’ staat te prijken.
Het schijnt nog beter te worden;
De nieuwe school is in een perfect passende stijl gebouwd, de
omliggende skatebaan en speelvoorzieningen zien er mooi uit
en ook de sporthal is prachtig.
Ik hoop dat het allemaal zo blijft
met de bouw van meer dan honderdzestig koop-, huur- en zorgwoningen en appartementen
met soms vier woonlagen voor
de deur. Houden we onze ruime
parkeerplekken, behouden we de
rust in ‘onze straatjes’? Ik snap natuurlijk dat er extra woonruimte
moet komen, maar houd tegelijkertijd een beetje mijn hart vast.
Ik wil gewoon niet dat mijn geliefde Hornmeer Hornminder wordt.

Aalsmeer - Toen ik net acht jaar
was verhuisde ik met mijn ouders
en grote broer en zus mee van
Plan Blom in Oost naar een andere wijk in Aalsmeer; de Hornmeer.
Iedere dag liep ik naar mijn nieuwe schooltje (nu platgewalst voor
de bouw van woningen en appartementen) waar ik in de tweede klas (de huidige groep vier)
belandde bij meester De Boef.
Allemaal spannend, want allemaal nieuwe kindjes en aan het
eind van zo’n schooljaar is het afwachten of dat goed gaat. Ik kan
het me nog levendig herinneren.
De meester (toevallig een achter-oom van mij) stelde me meteen op mijn gemak en was grappig en ik kreeg direct vriendjes en
vriendinnetjes. Kortom, ik werd
goed opgenomen in de groep.
De volgende klassen doorliep ik
met plezier. In klas vijf kregen we
een leraar uit Amsterdam, Gerard van der Weide, en met hem
zijn we een dag naar zijn woonark geweest. Met de bus en de
tram. Een hele excursie. We hebben er pannenkoeken gegeten,
toen nog pannekoeken, gebakken door zijn vriendin. Wat er van
hem geworden is weet ik niet. Het
was in ieder geval een macabere
man. Op de terugweg weet ik nog
dat ik mijn nieuwe muts en handschoenen had laten liggen in het
OV en ik zal eens aan mijn moeder vragen of we die spullen ooit
nog terug hebben gevonden.
Zomaar flarden van herinneringen. Op de Openbare Basisschool
(OBS) kreeg ik ook nog meester
Meijdam en meester Young voor
de klas. Die laatste was de strengste van allemaal. Ik was een beetje bang van hem. Gek, want het
schijnt een alleraardigste man te
zijn (geweest?). Ook de school- Miranda Gommans

Belevenissen van Poolse vrouw in Amsterdam

Boekpresentatie Poolse
romans in bibliotheek
Aalsmeer - Zaterdag 29 februari om 12.00 uur organiseert Monika Rosel Skalski in samenwerking met Participe Amstelland en
de Bibliotheek Amstelland in de
bibliotheek Aalsmeer een boekpresentatie van drie Poolse romans van Agnieszka Zakrzewska.
De drie romans vormen een trilogie en gaan over de belevenissen
van een Poolse vrouw in Amsterdam. Zakrzewska woont al sinds
1974 in Nederland. Zij verwerkt
de verschillen tussen de Poolse
en de Nederlandse cultuur op humoristische wijze in haar boeken.
Tijdens de boekpresentatie interviewt Monika Rosel Skalski de
auteur. Daarna is er gelegenheid
om vragen te stellen. De kinderen kunnen genieten van Poolse
verhalen, voorgelezen door Mar-

ta. Ook al is de presentatie in het
Pools, iedereen is van harte welkom om deze boekpresentatie bij
te wonen. Er is iemand aanwezig
om het interview te vertalen. Er
is koffie en thee met Pools gebak
en volop tijd om elkaar te ontmoeten. Een goede gelegenheid
om Poolse buurtgenoten te leren
kennen. De bijeenkomst duurt
tot 14.30 uur.
Poolse kinderboeken
Voor jonge Poolse inwoners heeft
de bibliotheek een collectie Poolse kinderboeken aangeschaft.
Participe organiseert maandelijks een Pools spreekuur in de bibliotheek in Aalsmeer, waar Poolse inwoners terecht kunnen voor
maatschappelijke vragen en ondersteuning.

Herinrichting tentoonstellingskas

Cheque Lions Ophelia voor
de Historische Tuin

Esther Gons en Lennart Bader (rechts) ontvingen Maurice van Wordragen, directeur Universiteit Nederland, in hun programma.

Gevarieerde programma’s bij Radio Aalsmeer

Hans Kazan goochelt in
het ‘Vrijdagavondcafé’
Aalsmeer - Morgenavond in ‘Vrijdagavondcafé’ heeft Ron Leegwater tussen 18.00 en 20.00 uur
onder andere een gesprek met de
bekende goochelaar Hans Kazan.
Hans gaat proberen om zijn eerste radio-goocheltruc uit te voeren. Als dat maar goed gaat. En
natuurlijk is er het inmiddels zeer
bekende radiospelletje Soundmemory waarbij een kandidaat
het dubbele geluid uit tien willekeurige geluiden moet proberen
te raden. Naast muziek zijn er ook
de vaste items: De Soulshowclassic, de gezellige meezinger en de
Hollandse Nieuwe.

Echte kunst en nep nieuws
Donderdagavond om 19.00 uur
weer een herhaling van ‘Echt Esther’. Deze keer gaat het over
‘Echte kunst en nep nieuws’. Esther ging in haar uitzending in
gesprek met Peter Maarsen, Constantijn Hoffscholte, Ada Gonsgoosen en Janna van Zon.

de Mangel’ kleur bekennen bij Ellen Venema. De 286e gast coacht
ondernemende vrouwen met behulp van kleuren. Haar doel is
vrouwen anders te laten denken
en te laten vertrouwen op hun eigen gevoel. Natuurlijk is ook Ellen
op zoek gegaan naar een volgende gast. De in Mijdrecht geboren Petra Eveleens wordt de 287e
gast en komt maandag 2 maart
naar de studio om gemangeld
te worden. “Ze is pedicure aan
huis. Het team van ‘Door de Mangel’ zit maandag vanaf 19.00 uur
klaar om haar van alles te vragen.
Mocht je als luisteraar een vraag
hebben voor Petra, mail deze dan
naar: studio@radioaalsmeer.nl of
bel tijdens de uitzending naar:
0297-325858.

Klassiek ‘Intermezzo’
Maandag 2 maart van 21.00 tot
23.00 uur verzorgt Sem van Hest
het klassieke radioprogramma
‘Intermezzo’. Hij zal o.a. aandacht
besteden aan een concert dat 8
Blikopener Radio
maart in de Schouwburg Amstel“Het is bedoeld om iets te leren, veen wordt gegeven door leden
maar vooral om te inspireren over van het Uriël Ensemble en de verdingen waar je nog nooit over na teller Remco Melles. De uitvoehebt gedacht,” antwoordde Mau- renden zijn Rick Huls op de klarice van Wordragen op de vraag rinet en Yke Viersen als cellist. En
wat het doel is van de 15 minu- uiteraard komt ook Beethoven
ten durende, gratis colleges van voorbij in dit Beethovenjaar.
de Universiteit van Nederland.
Noem een onderwerp en de- Radio Aalsmeer Politiek
ze stichting heeft er een college Op woensdag 4 maart is er om
over gemaakt: van economie tot 19.00 uur Radio Aalsmeer Politiek.
de gekste dingen in de natuur- Deze keer ontvangen Erik en Sem
kunde. Ook in de uitzending van het radiopanel weer met daarin
maandag 24 februari was vas- Jaap Overbeek, Wim Spaargaren,
te columnist Dimitry Vleugel. Hij Joop Kok en Jop Kluis. Dat wordt
had het over de webwinkel die weer interessant.
opeens stopt met de marketing. Radio Aalsmeer is de lokale omNieuwsgierig naar de uitzending? roep van Aalsmeer en omgeving
Luister het terug via de website en is te beluisteren via 105.9 FM
van de radio. Maandag 2 maart in de ether, 99.0 FM op de kazitten de radiomakers ook weer bel, digitaal radiokanaal 868 (Caigewoon in de studio. Wie de gast way), via de website www.radiois, hoor je dan!
aalsmeer.nl. En te bekijken via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389
Door de Mangel: pedicure
van KPN/XS4ALL/Telfort of radioAfgelopen maandag moest ‘Door aalsmeer.nl/tv.

Snoeicursus op de Tuin
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 7
maart vindt op de Historische
Tuin de jaarlijkse snoeicursus
plaats. De lente is in aantocht:
tijd om te gaan snoeien! De Tuin-

chefs met hun jarenlange ervaring in het groen, zijn bereid de
fijne kneepjes van het vak prijs
te geven. Maak gebruik van deze buitenkans en vergroot uw
kennis. Om 13.30 uur wordt gestart met een stukje theorie over
hoe en wanneer te snoeien. Hierna gaat u de Tuin op om alles in
praktijk te brengen. Naast fruitbomen komen ook rozen en hortensia’s aan bod. Het einde van de
snoeicursus is rond 16.00 uur. De
kosten bedragen 12,50 euro per
persoon en dit bedrag is inclusief consumptie en een handleiding snoeien. Warme kleding en
stevige schoenen worden aanbevolen. Aanmelden kan via coordinator@historischetuinaalsmeer.nl
Ingang Historische Tuin voor fietsers via de Uiterweg, voor automobilisten via het Praamplein.

D. Jongkind Mzn prijs voor
bloemstyliste Nicky Markslag.

Claudia Kooijman, nieuwe
penningmeester Groei & Bloei.

Jaarvergadering Groei & Bloei Aalsmeer

D. Jongkind Mzn prijs voor
styliste Nicky Markslag
Aalsmeer - Groei & Bloei afdeling
Aalsmeer hield zaterdag 22 februari haar jaarvergadering in de hal
met Cymbidium planten van kwekerij Scholten aan de Mijnsherenweg. Tijdens die vergadering,
waar zo’n zeventig leden bij aanwezig waren, is afscheid genomen van penningmeester Berend
Vollmuller. Liefst 29 jaar heeft hij
allerlei bestuursfuncties vervuld

voor Groei & Bloei. Zijn opvolger
werd de avond ook bekend gemaakt. Claudia Kooijman gaat nu
de geldkas beheren. Verder is tijdens de jaarvergadering de D.
Jongkind Mzn prijs uitgereikt. Deze is toegekend aan Nicky Markslag uit Aalsmeer, bloemstyliste
die de sierwaarde van bloemen
en planten over de hele wereld
bekend maakt.

Aalsmeer - Op maandag 24 februari heeft de kerstcommissie
van dames Lionsclub Aalsmeer
Ophelia een cheque ter waarde
van de opbrengst van de kerstmarkt 2019 overhandigd aan Anton Temme, bestuurslid van de
Historische Tuin. Het bedrag van
6.211,04 euro is bedoeld voor de
herinrichting van de tentoonstellingskas van de Tuin. De huidige inrichting van de tentoonstellingskas is al weer zo’n 20 jaar oud
en voldoet eigenlijk niet meer
aan de eisen, die vandaag de dag
aan een museum gesteld mo-

gen worden. Vandaar dat het bestuur van de Historische Tuin besloten heeft om te gaan werken
aan een nieuwe inrichting. Daarin zal de tuinbouwgeschiedenis
van Aalsmeer in chronologische
volgorde worden weergegeven.
Vanaf het turfsteken rond 1600
tot aan de rozenteelt rond 1950.
Uiteraard zal er gebruik gemaakt
worden van oude voorwerpen en
foto’s maar er wordt ook gedacht
aan de toepassing van interactieve digitale middelen. De vernieuwing zal in fasen plaats gaan vinden.

Voor Ontmoetingskerk en Voedselbank

Snuffelmarkt Rijsenhout
Rijsenhout - Op zaterdag 7 maart
wordt er weer een snuffelmarkt
georganiseerd met veel leuke
spullen in de Ontmoetingskerk
aan de Werf. Ook worden mooie
planten en bloemen verkocht.
Verder is er een rad van avontuur
waar diverse prijzen mee te winnen zijn. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om de snuffelmarkt te bezoeken tussen 10.00
en 15.30 uur. Op zolder of in de
schuur nog materialen gevonden die in goede staat zijn en nog

een tweede leven verdienen? De
leden van de Snuffelmarkt-commissie nemen deze graag in ontvangst voor de verkoop. Spullen
kunnen ingeleverd worden op
donderdag 5 en vrijdag 6 maart
tussen 10.00 en 16.00 uur. Er hebben zich al veel vrijwilligers aangemeld, die willen helpen bij de
verkoop tijdens de snuffelmarkt.
De opbrengst is voor de Ontmoetingskerk in Rijsenhout en een
deel wordt geschonken aan de
Voedselbank in Rijsenhout.

Training ‘Ontspanning in
zicht’ bij Participe
Aalsmeer - Wil je meer tijd en ontspanning voor jezelf? Wil je anders
leren omgaan met stress? Heb je
veel op je bordje liggen? Wil je
minder piekeren? Ben je op zoek
naar meer balans in je leven? In samenwerking met YogAletta geeft
Participe Amstelland in maart de
gratis training ‘Ontspanning in
Zicht’. De training geeft inzichten
en leert de deelnemers bewuster
te worden van hun behoeften. Het
is geen praat- of therapiegroep,
maar een praktijkgerichte training
van ervaren professionals. In de
training worden de thema’ s omgaan met stress (voor meer ontspanning), piekeren (voor meer

rust in je hoofd), energiebalans
(voor meer balans tussen je energiegevers en energievreters) en
sociaal netwerk (voor meer inzicht
in je sociale netwerk) behandeld.
In het laatste half uur van elke bijeenkomst worden ontspanningsoefeningen gegeven door een yogadocent. De training start vrijdag
6 maart en is van 9.30 tot 11.30
uur bij Participe in de Hadleystraat
55. Het is een reeks van vier wekelijkse bijeenkomsten. De training
is gratis! Aanmelden (is niet verplicht) voor de training Ontspanning in Zicht kan bij Participe Amstelland via 0297- 326670 of via
team.aalsmeer@participe.nu

kaart op de woensdagavond in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Op 19
februari is het klaverjassen gewonnen door Bert Kluinhaar met 5209
punten. Op twee Bert van der JaKudelstaart - Zin in een gezelli- gt met 5119 punten en plaats drie
ge avond klaverjassen? Iedereen is was voor Ria van der Laan met
van harte welkom bij klaverjasclub 5026 punten. De poedelprijs is uitDe Geluksvogels. Het hele jaar gereikt aan Loes Versteeg met gedoor wordt er vanaf 20.00 uur ge- middeld 3968 punten.

Bert wint bij
Geluksvogels
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Uit de Dichtpraktijk
van de Dorpsdichter

Viering 60-jarig jubileum

Expositie van Fotogroep
Aalsmeer ‘on tour’

Aalsmeer - Dit gedicht gaat over 50 jaar vriendschap tussen twee
mannen en de verwoestende werking van de ziekte Alzheimer.
December 2019
Elke keer
Hoe geef je invulling aan woorden die de ander wil spreken,
maar niet meer zeggen kan?
Welk oor luistert er nog lang genoeg?
Als jij die woorden niet goed kunt raken,
woorden die zomaar van de ene op de andere dag
zijn uitgegumd.
Hoe geef je dan invulling aan zoveel verhalen die we delen,
aan een spraakwaterval die langzaam droogvalt?
Als hele betekenissen verhuizen
achter randen van - allereerst verbazing dan het onvermijdelijke van de hele waarheden.
Bruggen die breken. Hoe? Hoe heet ‘t?
Langzaam leven, langzamer leven
steeds langzamer spreken?
Blijf praten, neem elk woord en zolang het kan
zorg dat de helft van dat woord is gehoord.
Ook halve woorden, spreken hele waarheden.
Zoals wandelingen door het bos, langs het strand
een grote witte zilverreiger,
kleuren van de herfst en de winter,
de hond die stokken terugbrengt,
en soms ook niet zoals bij het gooien
met woorden als ‘zoek’ en ‘vast’.
Kleine dingen die het leven groot maken.
Dat is waar het altijd nu voorbij scheert,
het altijd nu.
Niet sentimenteel of emotioneel
gewoon de zon die altijd wel ergens schijnt.
Voelen op je huid is ook een taal.
Zoveel talen.
Welk oor luistert er nog lang genoeg,
als een taal niet meer past in je spraakkanaal?
Zoveel talen.
Je kunt er in verdwalen
De taal van het gevoel, lachen
ruiken, zien en horen, klanken ook
je smaakkanaal, geuren, proeven
overal is taal.
En woorden die soms bedroeven
leeg als ze raken als hun lading is gelost.
En dan gaat het om de vorm van de dag,
wat jij er mee doet.
Zo is het elke keer weer bij elk woord
en bij elke wandeling die we nog gaan maken.
Jan Daalman (DeDichtpraktijk@xs4all.nl)

Amazing Amateurs

Expositie-voorbereiding
‘Vrijheid’ met KCA
Aalsmeer - Dit jaar is het 75 jaar
geleden dat Nederland bevrijd
werd. In de maand mei start KCA
met een tentoonstelling over
vrijheid die vorm gegeven gaat
worden door de amateurs uit
Aalsmeer en directe omgeving.
Wat betekent vrijheid? Hoe kan
dit begrip duidelijk gemaakt worden en hoe er vorm aan te geven?
De opening van de expositie zal
zijn op 5 mei. Deelname aan de
tentoonstelling kost 30 euro per
amazing amateur. Tijdens drie bij-

eenkomsten met deelnemende
amateurs wordt de tentoonstelling voorbereid. Tijdens de eerste bijeenkomst die inmiddels is
geweest, zijn er al allerlei ideeën
uitgewisseld. Iedere amateur kan
nog meedoen, dus bezoek één
van de volgende bijeenkomsten.
Doe mee en kom vanavond,
donderdag 27 februari, en/of 12
maart om 20.00 uur naar het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.
Praat mee. Koffie en appeltaart
zullen klaar staan.

Muziek- en dansvoorstelling

De Ontspoking voor 4+ in
Schouwburg Amstelveen
Amstelland - Jeugddansgezelschap De Stilte speelt op zondag
1 maart om 14.30 uur de droomvoorstelling De Ontspoking (4+),
een kat-en muisspel tussen mens
en spook. Meneer Engeman
vindt bij thuiskomst zijn huis bevolkt met spoken. Het probleem
is dat hij het zelf niet door heeft.
De dansers van jeugddansgezel-

schap de Stilte brengen spoken
tot leven met livemuziek van Buma Boy Edgar-prijswinnaar Martin Fondse en zangeressen Anna Serierse, Marit van der Lei en
Edison-prijswinnaar Sanne Rambags. Kijk voor meer informatie
en het reserveren van kaarten op:
www.schouwburgamstelveen.nl
Foto: Hans Gerritsen

KCA Jazzcafé

Karin Bloemen schittert
in Bacchus
Aalsmeer - Schitterend! De Old
School Band van Marnix Busstra
schittert, zijn gitaar schittert, het
keyboard van Eric van de Bovenkamp, de basgitaar van Norbert
Sollewijn Gelpke en het slagwerk
van Chris Strik. Maar het meest
schittert de stem van Karin Bloemen, meer nog dan haar galajurk!
Karin moet in de theaters uitleggen dat zij deze keer als jazzzangeres optreedt maar nu, op zaterdagavond 22 februari in cultureel
café Bacchus, is het omgekeerd.
Na 27 jaar huwelijk eindelijk op
jazztournee. “Met mijn bloedeigen man”, zegt Karin. De ‘ouwe
schooljongens’ Norbert en Marnix begonnen zo’n vijfenveertig
jaar geleden met een bandje en
zie eens wat ervan geworden is!
Karin hield altijd al van jazz, vooral van Billie Holiday, Ella Fitzgerald en later ook van Dianne Reeves. En zij zingt ook wel eens jazz,
‘niet bloedserieus’, meer ‘met een
knipoog’. Daarom moest het er nu
maar eens van komen. Maar: ‘Niet
in kroegen, want dan wordt er
weer doorheen gepraat. En daar
is jazz veel te belangrijk voor.’
Toch luistert een overvol KCA
Jazzcafé ademloos naar de verrichtingen van ‘La Bloemen’, die
van Bacchus een doorleefd jazztheater maakt. Het is vooral de
jongere generatie Amerikaanse
songwriters die Marnix en Karin
heeft geïnspireerd. Zij gaan meteen aan de haal met ‘Open your
eyes, you can fly’ van pianist Chick
Corea, zoals dat werd gezongen
door Lizz Wright op het Newport
Jazz Festival 1993. Er klinkt een
fascinerend duet van Marnix en
Karin en de band, met zijn swingende funky rock-ritme, brengt
de zangeres tot het kookpunt:
‘Have the courage to be free. You
can fly-y-yy!’
Daarmee is de toon gezet. ‘Cold
Cold Heart’ komt langs; Norah
Jones verkocht er ‘achttien miljoen platen’ van. “Wat had ik daarom een hekel aan die vrouw”,
zegt Karin jaloers. Maar ze zingt
het wel. Marnix soleert en Eric
speelt met de pianoklanken van
zijn keyboard. Karin’s ‘scat-improvisaties’ en haar timing, eindigend in een fantastische ‘holler’ tonen haar affiniteit met deze muziek, zoals nooit eerder
van haar is gehoord. Hoewel, ‘Tale Of Two Angels’, opgedragen
aan hun twee dochters, werd ooit
door Marnix gecomponeerd voor

zijn band Second Vision en Karin heeft er de tekst bij geschreven. Het krijgt een ontroerende
vertolking, aanvankelijk fluisterzacht in een rustig Latin tempo,
met sfeervolle solo’s van basgitarist Norbert, Eric die met zijn keyboard naar de climax toewerkt en
Karin die beschermend begint
maar die tenslotte haar dochters
letterlijk uit volle borst vrijlaat en
de wereld instuurt: ‘Free-e-ee!’
Amy Winehouse (“die vrouw heeft
me enorm geïnspiréérd – om af te
vallen”) zong in 2006: ‘He left no
time tot regret / Kept his dick wet’.
Het lied krijgt van drummer Chris
Strik een ‘Grootvaders-klok-intro’
en soft-swinging worden de verschrikkelijkste dingen gezongen
(‘I died a hundred times’) en krijgt
het een soulvolle Jimi Hendrix-solo van Marnix (dat kan ie ook), in
luide ‘samenspraak’ met Karin.
Dan komt de bouzouki van Marnix te voorschijn, die de intro
speelt. “En daarna gaan we zingen.” Natuurlijk, zingen – maar er
is ruimte voor grootse, virtuoze
solo’s van Marnix en Eric. Indrukwekkend. In de pauze tijd om op
adem te komen, want er komt
nog veel te genieten. Zoals het
instrumentale nummer ‘Ten Euro Skunk’, waarin Marnix met (een
stukje opname van) zichzelf een
duet speelt. Om 11:11 uur zingt
Karin (‘ik mag weer meedoen’)
heel intiem: So many things that
stay the same, met exact getimede intervallen. Daarna een door
Billie Holiday geïnspireerde ‘Lover
Man’ – maar wel in de stijl van de
Old School Band met echte ‘scatvocals’ alsof Karin nooit anders
gedaan heeft.
Stevie Wonder eist de aandacht
op (met ‘Visions’). En niet te vergeten Aretha Franklin, van wie
een fantastisch expressieve soulmedley van aan elkaar geregen
songs wordt vertolkt.
Karin waagt zich aan ‘Mack The
Knife’ zoals dat ooit door Ella Fitzgerald (de Queen of alles) is gezongen, en improviseert ‘in haar
eigen taal’ een virtuoos duet met
Marnix. Oef. Marnix speelt al langer jazz in Bacchus dan dat hij getrouwd is. En nu, eindelijk, met
zijn vrouw samen… Dat verdient
een bloemetje. ‘Versche’ seringen
van een Aalsmeerse kweker voor
de diva. Dus voor de hele band.
Want in de jazzwereld is iedere
muzikant een ‘diva’.
Door Pierre Tuning

Zaterdag 29 februari en zondag 1 maart

Radioweekend bij Crash
Aalsmeerderbrug - Draadloze
communicatie nam in de Tweede wereldoorlog letterlijk een grote vlucht. Er werd steeds meer gebruik gemaakt van radiocommunicatie tussen vliegtuigen onderling
en tussen de vliegtuigen en de bases. Ook op de grond werd tussen
legeronderdelen steeds meer gebruik gemaakt van draadloze communicatie via zendontvangers.
Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft een uitgebreide collectie vaak nog werkende radio- sets. Bezoekers van het
museum kunnen op zaterdag 29
februari en zondag 1 maart tijdens
het Crash radioweekend een aantal van deze sets in werking zien.

Demonstraties en verkoop
Dit jaar is voor het thema ‘WO2 Leger Wireless Sets’ gekozen. Er worden demonstraties gegeven van
verschillende Wireless sets. Tijdens
de radiodagen wordt ook militaire radioapparatuur te koop aangeboden. Zendamateurs kunnen dit
weekend verbinding maken met
de radiokamer van het museum
op: 3705 kHz AM, 7073 kHz LSB,
50.4, 145.4 en 29.2 MHz FM.
Flightsimulator opstellingen
In 2003 kwam een reconstructie
van de Spitfire met code 3W-S naar
het Crash museum en is sindsdien
een grote publiekstrekker binnen de uitgebreide collectie. Be-

Regio - Fotogroep Aalsmeer bestaat dit jaar 60 jaar en viert dit
jubileum graag met de inwoners
van Aalsmeer en Kudelstaart. De
jubileumexpositie, met zo’n honderd foto’s van de clubleden, was
al drie maanden te bewonderen
in De Oude Veiling en de bibliotheek in Aalsmeer. Nu gaat de expositie ‘on tour’ naar Kudelstaart.
Een groot deel van de foto’s is
vanaf 1 maart tot en met 30 april
te bezichtigen in Wijkpunt Voor
Elkaer aan de Nobelhof 1 in Kudelstaart. De tentoonstelling is
zeer divers van aard; van prachtige natuurfoto’s tot boeiende
straatfotografie en van imposante architectuurfoto’s tot aansprekende portretten.

Wijkpunt Voor Elkaer is op werkdagen geopend van 09.00 tot
16.30 uur, op woensdag- en vrijdagavond tot 20.30 en op zondag van 14.30 tot 16.30 uur. De
toegang tot de expositie is gratis.
Foto: Jaap Aartman

Boek met foto’s en verhalen

Veel animo voor ‘Tijd’

Aalsmeer - Dit weekend speelde ‘tijd’ een mooie rol in KunstKas
Aalsmeer. ”Want wat is tijd precies?”, vroeg fotograaf Tobias Rothe zich af. Hij laat de vergankelijkheid van zijn omgeving zien
via zijn foto’s. Door te kiezen voor
analoge fotografie krijgt de tijd
een extra gelaagdheid. Tijdens de
gesprekken - opgetekend door
Janna van Zon - vertelden een
bewoner van een wijkje uit de jaren veertig, een beeldhouwster,
een voormalige cyclamenkweker,
een studente psychologie, een
hospice medewerker en een topsporter hun persoonlijke tijdverhaal. Dit alles is gebundeld in het
fraaie boek ‘Tijd’. Het zijn de ‘Tijdwijsheden’ die de stiltes tussen

beeld en tekst een toegevoegde
waarde geven. Afgelopen donderdag 20 februari was de presentatie van het boek en hiervoor mochten vele belangstellenden welkom geheten worden.
Ook zondag stond de deur van
de karaktervolle KunstKas aan de
Aalsmeerderweg 325 open voor
geïnteresseerden. Ondanks de
storm kwam ook deze middag
een groot aantal nieuwsgierigen
langs. De foto’s van Tobias Rothe in het boek zijn ook te koop.
‘Tijd’ bestellen kan door een mail
te sturen naar trudyrothe@gmail.
com of binnen te lopen bij Janna
van Zon in het Huiskamermuseum aan de Van Cleeffkade.
Foto: Sylt Support

Concert met accordeonorkest Con Zelo

‘Flora viert de Vrijheid’
Aalsmeer - Zaterdag 14 maart
geeft muziekvereniging Flora een concert in kerkelijk centrum De Spil. Het thema van het
concert is: ‘Flora viert de vrijheid’.
Onder leiding van Dick-Jan Veerbeek, die inmiddels alweer 25
jaar voor Flora staat, zal de fanfare een gevarieerd programma
laten horen. Nummers van vroeger tot nu, van mars- tot popmuziek en van musical- tot filmmuziek. Alles komt aan bod! Als gast
zal accordeonorkest Con Zelo uit

Hoogwoud optreden. Het orkest
werd in 1942 opgericht en staat
sinds 2009 onder leiding van de
Aalsmeerse Christa GroeneveldKramer. Flora en Con Zelo zullen
deze avond trakteren op mooie
accordeon- en fanfareklanken
De deuren van De Spil gaan om
19.30 uur open en het concert begint om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 10 euro, inclusief
één consumptie, kinderen tot 12
jaar hebben gratis entree. Iedereen is van harte welkom.

zoekers kunnen oog in oog staan
met deze legende in de Spitfirehal.
Kom alles te weten over de Australische piloot John Carmichael die
uit zijn Spitfire moest springen, na
zijn beschieting van een colonne
voertuigen op de A4, waarbij zijn
vliegtuig motorschade opliep. Hij
kwam veilig aan de grond en met
hulp van het verzet kon hij onderduiken in Leimuiden. Op zaterdag
7 maart worden ook een tweetal flightsimulator opstellingen in
het museum geplaatst waarmee
vliegdemonstraties worden gegeven van de Spitfire maar ook van
de Fokker D XXI en andere typen
waarvan de resten in het fort zijn.
Dick Weber zal daarnaast op zaterdag om 13.00 uur een verhandeling geven over de Spitfire.
Het museum is beide weekenden
29 februari/1 maart en 7/8 maart)

zowel op zaterdag als op zondag geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Crash is gevestigd in het Fort
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij
Rijsenhout). Kijk voor meer informatie over het museum op www.
crash40-45.nl of raadpleeg instagram of facebook.
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Voor groepen 7/8 OBS De Zuidooster

Beroepenfeest op dinsdag 3 maart

Aalsmeer - Vrijdag 14 februari
hebben ongeveer 125 leerlingen
uit groepen 7 en 8 van OBS De
Zuidooster kennis gemaakt met
het ondernemerschap. Het was
de aftrap van acht Masterclasses
die gegeven worden door drie
gedreven lokale ondernemers:
Hans Mulder (Hans Mulder Consultancy), Robbert Tol (NTS Solutions) en Michel Hoekstra (Happy
Island & Ketel24).

Regio - Hoe ziet de werkdag van delijk spreken. Bovendien maakeen timmerman eruit? Heeft een ten ze eigen visitekaartjes, zodat
cameraman weleens pauze? En ze zich goed kunnen presenteren
wat doet een advocaat precies? aan hun potentiële werkgevers.
Bijna achthonderd vmbo-leerlin- De basis is gelegd. Nu is het een
gen van het VeenLanden College, kwestie van contacten leggen.
Wellantcollege Westplas, Praktijk- En daar is het Beroepenfeest op
school Uithoorn en Vakcollege dinsdag 3 maart een uitgelezen
Thamen zijn klaar voor de start. kans voor. Daar zijn ruim tweeEn de wethouders, voorzitters honderd
beroepsbeoefenaren
van de ondernemersverenigin- vertegenwoordigd. Leerlingen
gen en beroepsbeoefenaren kun- gaan met hen in gesprek, maken
nen niet wachten om de leerlin- nader kennis en krijgen gelegengen over de rode loper te ontvan- heid hun vragen te stellen. Als het
gen op het Beroepenfeest On Sta- klikt, worden afspraken gemaakt
ge op dinsdag 3 maart in Sport- voor de Doe Dag op 17 maart.
hal De Phoenix in Mijdrecht.
Leerlingen brengen dan een beHet Beroepenfeest is onderdeel zoek aan het bedrijf. Vorig jaar
van Veen en Amstelland On Sta- ontstonden dusdanig leuke conge, een loopbaanoriëntatietraject tacten dat de leerlingen hun stawaarbij vmbo-leerlingen in con- ge bij dit bedrijf kunnen lopen of
tact worden gebracht met be- werden uitgenodigd voor vakanroepsbeoefenaren uit de prak- tiewerk of een zaterdagbaantje.
tijk. Om zich voor te bereiden Dat zou toch geweldig zijn! Het
hebben alle leerlingen een Ju- hoofddoel is om vmbo-leerlinnior Network Training gevolgd. gen te laten zien dat ze alles moDaar hebben ze geleerd over het gen worden, behalve ongelukkig.
belang van een stevige hand- Beloofd? Voor meer informatie:
druk, oogcontact maken en dui- www.veenenamstellanonstage.nl

Succesvolle aftrap van
Ontluikend Ondernemen

Het nieuwe gamen
De Stichting Ontluikend Ondernemen verzorgt sinds 2014 het
(gratis) programma ‘Ontluikend
Ondernemen’ op basisscholen.
Met de Masterclass stimuleert de
stichting onder het motto ‘Ondernemen is het nieuwe gamen’, het
ondernemend vermogen van de
leerlingen. In een interactief lesprogramma gaan de ondernemers in de dop aan de slag met
een door henzelf bedachte startup. De lessen gaan over het schrijven van een ondernemersplan,
het maken van een bedrijfsfilmpje, crowdfunding en een schoolpresentatie. De toekomstige arbeidsmarkt vraagt om een onder-

nemende houding, ondernemerschap gaat een steeds grotere rol
spelen. Ontluikend Ondernemen
vervult zo een brugfunctie tussen
onderwijs en bedrijfsleven. Op
deze manier bouwt men samen
met de vele enthousiastelingen
aan een krachtig ondernemend
Aalsmeer én Nederland, dat klaar
is voor de toekomst.
Landelijke Grande Finale
Op 3 juni wordt de Masterclass afgesloten met een landelijke Grande Finale waarin de finalisten hun
start-up pitchen voor een deskundige jury. Het programma
loopt tot en met eind mei. Mocht
je als ondernemende school nu
nog mee willen doen aan het
programma, of als ‘Master’ de
kinderen willen begeleiden met
hun idee? Neem dan contact op
met Callista van den Heuvel (regio programma coördinator). Het
is ook mogelijk als bedrijf of ondernemer dit geweldige initiatief
te ondersteunen als partner in de
vorm van sponsoring of een donatie. Contact via 06-50481581 of
per mail: callista.vandenheuvel@
ontluikend-ondernemen.nl.

Leerlingen en bedrijven
klaar voor ‘On Stage”

Kameroenschap Rozie bevallen

Lente begonnen op de
kinderboerderij
Aalsmeer - Op woensdag 19 februari is op kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer de lente begonnen. Kameroenschaap
Rozie is bevallen van een ooitje. Het kleine dametje heeft de
naam Bloesem gekregen. Moeder en dochter maken het goed,
maar blijven nog even in de warme stal. Over een paar dagen mogen ze lekker naar buiten en kan
Bloesem kennis gaan maken met
de andere boerderijbewoners.
Naar verwachting worden er in
maart meer lammeren geboren.
De lammetjestijd is en leuke periode om een bezoek aan de kinderboerderij te brengen.

zijn twee prachtige lieve Vlaamse reuzen. “We proberen de twee
te koppelen en hopen dat Snow
in maart een nest jongen zal krijgen”, aldus beheerster Annemieke. Op het eerste gezicht lijkt het
erop dat Bugs en Snow het prima kunnen vinden met elkaar. Nu
is het afwachten of het nestje er
gaat komen.

Beroepenfeest On Stage. Foto Vision Quest

Love is in the air
Bij Bugs en Snow hangt de liefde in de lucht. Bugs en Snow

Initiatief Participe Amstelland

Start Vrouwengroep in
Aalsmeer

Bijzonder project

Mensen met dementie
zingen Matthäus Passion
Amstelland - Stichting Brentano Amstelveen organiseert op 1
april het project DEMattheus. In
dit unieke concert zingen mensen met dementie samen met
ervaren koorzangers (steunzangers) delen uit de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach.
Daarbij zal Bach’s bekendste passiemuziek worden verweven met
de persoonlijke verhalen van
mensen met dementie en hun
naasten. “Dit bijzondere project
maakt het mogelijk dat mensen
met dementie weer kunnen ervaren en voelen hoe het is om deze prachtige muziek van Bach uit
te voeren met een heus orkest en
solisten”, aldus Wouter van den
Braak, initiatiefnemer en tevens
dirigent. “Het is ontzettend mooi
te zien wat deze prachtige muziek nog steeds doet met ouderen en met mensen met dementie in het bijzonder.”
Het was niet moeilijk een orkest
en solisten te vinden die mee willen doen met dit prachtige initiatief en ook enthousiaste steun-

zangers hebben zich al gemeld.
“Maar, we kunnen, naast de deelnemende zangers met dementie,
zeker nog een aantal steunzangers, tenoren en bassen, gebruiken. Ook willen we mensen met
een lichamelijke beperking in de
gelegenheid stellen om mee te
doen.”
De repetities van het concert
staan gepland op 14, 21 en 28
maart en worden begeleid door
medewerkers van Brentano. De
generale repetitie en het concert
op 1 april is in de Kruiskerk in Amstelveen. Meezingen of kent u iemand kennen (met of zonder dementie) die graag mee wil doen
met dit bijzondere project? Aanmelden kan tot uiterlijk 10 maart
via ikdoemee@brentano.nl. Toegangskaarten voor DEMattheus
à € 12,50 inclusief een consumptie zijn te bestellen via www.brentano.nl/demattheus. Voor vragen of informatie over dit project
kan contact opgenomen worden
met Wouter van den Braak op 0681100237.

aan de Gerberastraat. Het kaarten
op 19 februari is overtuigend gewonnen door Anthonia van der
Voort met liefst 5749 punten. Op
twee Riet Meijer met 5498 punten,
Aalsmeer - De volgende soos van op drie Jo de Kruijf met 5447 punde OVAK is op woensdag 4 maart ten en plaats vier was voor Anton
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis van der Polder met 5415 punten.

Anthonia scoort
bij OVAK soos

Aalsmeer - Zoek je een plek waar
je andere vrouwen kunt leren
kennen? Wil jij interesses delen of
samen activiteiten ondernemen
met vrouwen uit Aalsmeer en
Kudelstaart? Meld je dan bij Participe Amstelland voor de nieuwe vrouwengroep, voor vrouwen
die behoefte hebben hun sociale
netwerk uit te breiden. Ga in gesprek, ontmoet anderen en doe
dingen samen! Wat kun je verwachten? Gestart wordt met een
eerste afspraak om elkaar te ontmoeten. Je leert elkaars hobby’s,
interesses en behoeften kennen.
Daarna ga je met elkaar beden-

ken hoe je de groep verder vorm
wilt geven, waar nodig en/of gewenst met tips of ondersteuning
van Participe. Wil je bepaalde activiteiten met elkaar gaan ondernemen? Wil je met elkaar praten of iets leren? Wil je informatie over communicatie, stress of
relaties? Er is geen vast programma, je beslist dit samen. Meedoen? Aanmelden kan bij Milena Luteijn via 06-53745267 via of
m.luteijn@participe.nu. Er wordt
contact met je opgenomen om
je uit te nodigen voor de eerste
afspraak. Er zijn geen kosten aan
verbonden.

Optreden havenkoor De Poelzangers

Gezellige middag bij de
Zonnebloem Kudelstaart
Kudelstaart - Woensdag 12 februari heeft de Zonnebloem Kudelstaart een gezellige middag
voor haar gasten georganiseerd.
Om half twee werden de gasten ontvangen met een kop koffie of thee en wat lekkers. Na de
koffie was het tijd voor de bingo
waar door iedereen fanatiek aan
mee werd gedaan en mooie prijzen waren te winnen. Na de bingo was het tijd voor een drankje
en een hapje en kon iedereen een
praatje met elkaar maken. Tijdens

de pauze arriveerde het havenkoor De Poelzangers uit Aalsmeer
die voor de gasten kwamen optreden. De meeste liedjes waren gekopieerd, zodat iedereen
kon meezingen. Dit werd ook zeker gedaan. De gasten genoten
van alle zeemans- en oude liederen. Tussendoor werd er nog een
drankje geschonken om de kelen
te smeren. Om half vijf werd het
laatste liedje gezongen, daarmee
kwam er ook een eind aan deze
gezellige middag.

Actie Deen supermarkten

nzamelen lege essen
15.421 Euro voor Kika
Aalsmeer - Het is een kleine
moeite, maar levert een groot gebaar op. Met een eenvoudige actie hebben klanten van supermarktketen Deen een groot verschil kunnen maken voor zieke
kinderen. In januari is massaal lege flessen ingezameld voor de
statiegeld actie van KiKa en met
elkaar is een mooi bedrag bij elkaar gespaard, dat gebruikt zal
worden om onderzoek naar kinderkanker te financieren. Op
maandag 17 februari overhandigde marketing manager Geertje Meijer van Deen de cheque
aan Tuba Saritas en Steffie Jansen van KiKa. “Klanten van Deen
hebben met veel enthousiasme
hun lege flessen ingeleverd voor
KiKa. In totaal zijn er ruim 60.000
flessen ingezameld, goed voor
een mooie cheque van 15.421,65
euro”, aldus Geertje. Tuba Saritas is onder de indruk van de opbrengst. “Wat een fantastisch bedrag is het geworden!”
Jaarlijks krijgen ruim 550 kinde-

ren in Nederland kanker. Op dit
moment geneest 75% van deze
kinderen. Dat moet en dat kán
beter. Het doel is om dit percentage te verhogen naar 95%. KiKa
werft fondsen voor vernieuwend
onderzoek en andere activiteiten
op het gebied van kinderkanker,
gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en
een hogere kwaliteit van leven
op latere leeftijd. Daarnaast richt
KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.
Wetenschappelijk onderzoek
De gehele opbrengst van de
cheque zal gebruikt worden voor
wetenschappelijk
onderzoek
naar de genezing van kinderkanker, verbetering van de kwaliteit van behandelingen, vermindering van bijwerkingen na behandelingen, ondersteuning van
het Prinses Máxima Centrum (het
grootste kinderoncologisch centrum van Europa) en voorlichting
over kinderkanker

Van links naar rechts: Steffie Jansen en Tuba Saritas van Kika en Geertje
Meijer, marketingmanager Deen.
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moment: De overhandiging van
de sleutel van het dorp door burgemeester Gido Oude Kotte aan
Prins Richard de Eerste. De eerste
burger mocht even de scepter van
Prins Richard vasthouden in ruil
voor een rondje drankjes. De muziek in de grote zaal werd verzorgd
door de band Jacks of al Trades.
Tot in de late uurtjes is gefeest.

Geen grote optocht door storm

Winderig, maar gezellig
carnaval in Poelgilderdam
Kudelstaart - Het thema van het
carnaval in het tot Poelgilderdam
omgetoverde Kudelstaart was magisch, maar met magie kon niet
voorkomen worden dat de storm
zondag 23 februari roet in het
eten gooide voor de grote optocht
door het dorp. Deze moest helaas
afgelast worden. Maar, het carna-

val is niet helemaal ‘weggewaaid’
afgelopen weekend. De kinderoptocht zaterdagmiddag is prima
verlopen. Wel een stevig briesje,
maar het heeft niet geregend. Het
feest na de optocht in de Dorpstaveerne was heel gezellig met
als hoogtepunt een optreden van
de illusionisten-broers Roy en Jus-

tin Huiskens. En natuurlijk de prijsuitreiking voor de mooiste kar en
outfit en deze is gewonnen door
de Magische waarzegsters.
Rondje van de burgemeester
In de avond stond het Prinsenbal
op het programma. Een heel druk
bezochte avond met het officiële

Geen optocht door storm
De zondag verliep heel anders
dan gepland. Storm Ellen maakte haar opwachting. Het waaide zo hard dat door De Pretpeurders besloten moest worden om de optocht niet door te
laten gaan. Toen in de ochtend
een groot aantal dranghekken
omver geblazen werd, was dit
voor de carnavalsvereniging voldoende om de optocht af te lassen. “Het is niet veilig voor deelnemers en omstanders”, aldus
De Pretpeurders. De Prinsen hebben in de ochtend een groot aantal ‘bouwers’ bezocht om hen een
hart onder de riem te steken. En
aan hen werd gevraagd om vooral naar het Dorpshuis te komen
voor het ‘binnenfeestje’ en hier is
groots gehoor aan gegeven. Het
was een druk bezochte en gezellige carnavalsviering. Regelmatig werd de polonaise ingezet en werd vrolijk meegehost op
de carnavalskrakers. Voor wie zin
had in wat andere muziek kon in
de kleine zaal kijken, luisteren en
dansen op de countrypop van de
Hobo String Band. Al met al een
winderig, maar prima verlopen
carnavals-weekend.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Laura van der Zwaard:

Resultaten 2019 bekend gemaakt

Aalsmeer - Het leven van Laura
van der Zwaard ging bepaald niet
over rozen, maar haar onoverwinnelijkheid en het blijven geloven
in zichzelf, heeft haar uiteindelijk
toch precies dáár gebracht waardoor zij nu exact doet waaraan zij
ongelooflijk veel plezier beleeft;
en dat is baby - en kinderkleertjes
maken van duurzame stoffen.
Laura was fysio- en master manueeltherapeute en tevens topsporter (atletiek). Een zware blessure maakte het onmogelijk om
op topsport niveau door te gaan.
Zelfs haar vak uitoefenen was niet
meer aan de orde. “Ik moest een
hele nieuwe weg zoeken.”

men de bestellingen via de online
webshop Little Cactuz, facebook,
Instagram en door mond tot
mond reclame uit het hele land.
“Ik heb bewust gekozen voor baby-en kinderkleding, het formaat
ligt mij, ik houd van mooie duurzame stoffen met mooie originele dessins waardoor je een kindje
net even anders kunt kleden dan
het standaard aanbod.” Alle kle- Aalsmeer in volle glorie: een aluminium praam assisteert bij het te water
ding tot maat 116 (hoewel er ook laten van een 56 meter lang casco gebouwd door Jachtwerf Gouwerok
al verzoeken voor grotere maten voor buurman De Vries Scheepsbouw. Foto: Bert Willems
binnen komen) is uniek. ”Ik gebruik patronen als basis die ik dan
verder zelf aanpas.”

Schiphol - Het aantal passagiers
op Amsterdam Schiphol Airport
is in 2019 met 0,9 procent toegenomen tot in totaal 71,7 miljoen
passagiers. Schiphol blijft een van
Europa’s best verbonden luchthavens met een netwerk dat groeide naar 332 directe bestemmingen (2018: 327), waarvan 138 intercontinentaal (2018: 135). Het
aantal vliegtuigbewegingen op
Schiphol bedroeg 496.826, een
afname van 0,5 procent ten opzichte van 2018. Het vrachtvolume vertoonde een verdere daling
met 8,5 procent naar 1,57 miljoen
ton.

Openhartig
Laura is openhartig over datgene
haar is overkomen. “Het is goed
voor mijzelf om er over te praten, maar ik help ook anderen die
minder makkelijk vertellen kunnen.” Zij heeft er heel veel voor
moeten doen en leren om zover
te komen. Maar het heeft haar
ook kansen gegeven die zij heeft
aangepakt. “Ik wil blijven groeien en vooruit kijken. Ik neem mijn
verleden mee naar de toekomst,
daar is veel doorzettingsvermogen voor nodig maar dat heb ik
wel geleerd, anders was ik geen
topsporter geworden.” Tijdens de
periode van lichamelijke en geestelijke ondersteuning werd bij
Laura autisme geconstateerd.

Aalsmeer - Afgelopen donderdag 20 februari werd bij Jachtwerf Gouwerok een casco te water gelaten van 56 meter. Het casco werd te water gelaten met
twee kranen op de kant van ieder
500 ton en een drijvende bok in
het water. Nadat het schip in het
water was geplaatst tilden de kra-

Schiphol investeert in
kwaliteit en innovatie

‘Door Zaai grote stappen
met mijn bedrijf gemaakt’

Creatief
Als kind was Laura al zeer creatief
en die gave komt haar nu goed
van pas. “Ik heb het altijd heerlijk
gevonden om met mijn handen
bezig te zijn.” Aan de hand van patronen begon zij met het maken
van babykleding. “Kijk”, zei zij tegen haar moeder: “Ik denk dat ik
dit broekje na ga maken.” Wat zij
er niet bij vertelde was dat dit al
een eigen ontwerp was. Zij wilde
eerst anderen toetsen wat zij van
haar werk vonden. “Ik kon alles zonder hulp van buitenaf - zelf
maken en ik vond het zo leuk.”
Veel van haar vriendinnen kregen
kinderen en haar ontwerpen werden geliefde cadeautjes. Inmiddels is dit stadium voorbij en ko-

Tewaterlating casco van 56 meter

Positieve reacties
“Via de gemeente kreeg ik een
uitnodiging voor ZAAI. Ik was direct enthousiast, maar heb het
toch eerst met mijn man besproken. ‘Doen’, vond hij. Ik ben naar
de Kick-off avond in The Beach
gegaan, met Kirsten (Verhoef )
gesproken en mijn situatie uitgelegd. Daar werd zo positief op gereageerd dat ik later die maand
mijn pitch heb gedaan. Het was
spannend, maar ik wist waar ik
het over wilde hebben. Ik hoorde achteraf dat het één van de
beste pitches was geweest. Alles wat Zaai mij biedt, daar heb
ik iets aan. Ook door het contact
met de andere Zaailingen. Ik heb
hele stappen met mijn bedrijf Little Cactuz genomen. Ik kom tot
de ontdekking dat ik het netwerken goed aankan en dat het mij
verder brengt.’”
Voor meer informatie: Kirsten
Verhoef (project organisator)
via 0297-366182 of via de mail:
kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon

Uitdagende marktomstandigheden

Rabobank presenteert
jaarcijfers bij Groenland
Alsmeer - Op donderdagochtend 13 februari heeft Rabobank
Nederland de jaarcijfers 2019 gepresenteerd bij Groenland B.V.
in Aalsmeer. Groenland en haar
bedrijven ontvingen onder andere een deel van de Rabobank
groepsdirectie en genodigden.
Door middel van een livestream
keken ook de bankkantoren mee.
John Celie, directeur Groenland:
“Het is een enorme eer dat de Rabobank Groenland heeft gekozen als locatie voor het presenteren van de jaarcijfers. Ons duurzame bedrijfspand hebben wij
graag beschikbaar gesteld om de
Rabobank de sfeer en dynamiek
van onze sierteeltbedrijven te laten ervaren.“ De Rabobank maakte tijdens de presentatie van de

jaarcijfers bekend dat ze voortgang realiseren op de strategische doelstellingen ondanks uitdagende
marktomstandigheden. De publicatie van de jaarcijfers is na te lezen via: www.rabobank.com.
Groenland B.V. is een holding die
faciliteert in het succes van haar
bedrijven: Celieplant, Bouquetnet, Bloominess, Greenpackers
en Spira. Stuk voor stuk bedrijven die actief zijn in de sierteeltbranche. De ecologische manier
van werken in de duurzaam gebouwde panden maakt Groenland koploper op het gebied van
schoon produceren en groen ondernemen. Tevens staat naast de
focus op het milieu de mens centraal bij Groenland.

Spektakel aan Ringvaart

nen nog de gereedliggende opbouw op het casco en werd het
geheel naar De Vries Scheepsbouw gebracht alwaar het casco het komende jaar zal worden
afgebouwd. Al met al een heel
spektakel aan de Ringvaart dat
bijna een hele dag in beslag nam
en vele kijkers trok.

Zaterdag 9 mei in Dorpshuis Kudelstaart

Veiling 2020: 20e editie
start om 20.00 uur
Kudelstaart - De twintigste editie van de feestelijke veiling Kudelstaart voor Kudelstaart vindt
zaterdag 9 mei plaats in dorpshuis ‘t Podium. Tijdens de veiling,
die om 20.00 uur begint, worden
kavels geveild van zowel goederen als diensten die door inwoners en bedrijven worden geleverd. De Kudelstaartse veiling
heeft zich ontwikkeld tot een evenement waar ‘tout Kudelstaart’ elkaar ontmoet tijdens een gezellige avond. En een bloemrijke opmaat naar de volgende dag: Moederdag!
De avond heeft tot doel geld bijeen te brengen voor clubs in Kudelstaart die, voor een bepaald
project, een financieel steuntje in
de rug goed kunnen gebruiken.
Enige voorwaarde: het geld voor
een club moet bestemd worden
voor een investering die rechtstreeks voortvloeit uit de eigen
doelstellingen. In de voorgaande negentien edities werd ruim
342.000 euro bijeengebracht. Dat
bedrag werd verdeeld over tientallen verenigingen en stichtingen. Zonder enig onderscheid.
Vandaar de naam: ‘Kudelstaart
voor Kudelstaart’.

Open voor aanvragen
Ook dit jaar kan het lokale verenigingsleven weer profiteren van
de opbrengsten uit de veiling.
Aanvragen voor financiële ondersteuning van goed onderbouwde
projecten kunnen tot 2 mei worden ingediend via een aanvraagformulier op de website www.
veilingkudelstaart.nl. Op de door
Deboprojects geheel vernieuwde
site tikt ook de tijd af die nog rest
tot de veiling.
Bijdrage leveren
Volgende week (van 27 februari
tot en met 6 maart) zullen de leden van de Bejaardensoos weer
een huis-aan-huis-folder op 3.700
adressen in Kudelstaart bezorgen. Daarin staat op welke wijze inwoners van Kudelstaart een
bijdrage kunnen leveren. Dat
kan door het aanbieden van een
dienst, het geven van contant
geld en het overmaken van een
bedrag. Bij de brief zit een bon
die kan worden ingevuld. Inleveren van die bon kan in speciale bussen die op 27 februari in
het winkelcentrum Kudelstaart
worden geplaatst. Inleveren kan
daarin tot en met 10 april.

Boeken voor volwassenen en kinderen

Buurtboekenkast in hal
van gebouw Tienerterp

Van links naar rechts: Wiebe Draijer (bestuursvoorzitter Rabobank), John
Aalsmeer - De Buurtboekenkast
Celie (CEO Groenland) en Bas Brouwers (CFO Rabobank).
in Zuid is verplaatst. Slechts enkele meters, want de kast met boeken staat niet meer in de ruimte
van Participe Amstelland in De
Tienerterp in de Hadleystraat 55,
maar in de hal van hetzelfde gebouw bij de toegang naar architect Pannekoek en de kapsalon.
De initiatiefnemers hopen dat
nu meer mensen bekend worden met deze mogelijkheid om
gratis boeken te lenen en te ruilen. De Buurtboekenkast is voor
het verplaatsen helemaal leeg
gehaald en weer gevuld met allemaal nieuwe boeken. De regels
van de Buurtboekenkast zijn als

volgt: ruil of leen een boek en nadat het boek gelezen is wordt deze teruggebracht. Het is ook mogelijk een boek te ruilen en hiervoor een ander boek terug te zetten. Geen tijdschriften, bouquetreeks of studieboeken. Er mag
per keer één boek geleend worden. In Aalsmeer en Kudelstaart
staan al ruim twintig Buurtboekenkasten, onder andere in
sporthallen, buurthuizen en in
het Raadhuis en allen zijn gevuld
met boeken voor volwassenen en
voor kinderen. Meer weten of zelf
een boekenkastje plaatsen? Stuur
dan een mail naar buurtboekenkast@outlook.com.

Duurzaamheid
In 2019 heeft Schiphol 860 miljoen euro geïnvesteerd in
de Roadmap Safety Improvement Schiphol en vergroting van luchthavencapaciteit,
klantervaring,operationele efficiëntie en duurzaamheid (2018:
581 miljoen euro). Deze investeringen omvatten onder meer
de ontwikkeling van de nieuwe
pier, de herinrichting van Terminal 1, uitbreiding van platformen
en baanonderhoud, nieuwe business lounges in de terminal, de
uitbreiding van parkeergarage P3
en het kantoorgebouw The Base
De investeringen in de kwaliteit
van de dienstverlening hebben
over de hele linie geresulteerd in
een hogere klantwaardering. De
investeringen in duurzaamheid
bestonden onder meer uit investeringen om de bouw van Europa’s eerste fabriek voor bio-kerosine mogelijk te maken en in een
onderzoek naar de productie van
synthetische kerosine op basis
van zonne-energie en afgevangen CO2. Schiphol blijft onverminderd inspannen voor emissievrije luchthavens in 2030 door de
investeringen in elektrisch busvervoer, elektrisch materieel zoals e-GPU’s en zonnepanelen.
Verstoring brandstof
Een aantal verstoringen heeft vorig jaar de bedrijfscontinuïteit beinvloed. In juli heeft een onder-

breking in het systeem van de
brandstofleverancier
gezorgd
voor een grote verstoring van de
vluchtoperatie, met veel annuleringen en gestrande passagiers
tot gevolg. TNO heeft onderzoek
gedaan naar deze verstoring en
de aanbevelingen van TNO worden geïmplementeerd, evenals
de aanbevelingen en de lessen
die getrokken zijn uit de stroomstoring in 2018.
Solide resultaten
In 2019 heeft Schiphol solide financiële resultaten behaald. Het
nettoresultaat steeg naar 355 miljoen euro (2018: 279 miljoen euro). De netto-omzet is toegenomen met 7,0 procent naar 1.615
miljoen euro (2018: 1.509 miljoen
euro). De hogere netto-omzet is
voornamelijk te danken aan hogere havengelden, autoparkeergelden en andere inkomsten uit
passagiersgerelateerde activiteiten. De bedrijfslasten zijn gestegen met 6,8 procent naar 1.332
miljoen euro (2018: 1.248 miljoen
euro).
Geluidsoverlast en milieu
2020 wordt een cruciaal jaar met
politieke besluitvorming over de
ingebruikname van Lelystad Airport, de verdere ontwikkeling
van Schiphol op de middellange termijn en de contouren van
de luchtvaart richting 2050. Lelystad Airport is bijna gereed voor
opening voor commercieel vliegverkeer. De koers die het kabinet
heeft gekozen geeft vorm aan
de toekomst: gematigde en gecontroleerde groei gecompenseerd door een daling van het
aantal mensen dat ernstige geluidshinder ondervindt. Samen
met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen heeft Schiphol
belangrijke initiatieven ontwikkeld voor het terugdringen van
geluidsoverlast, milieu-impact en
fijnstof. En Schiphol-medewerkers staan in de startblokken om
deze initiatieven samen met hun
buren in gang te zetten.

Stichting Leefomgeving Schiphol

Een nieuw pannendak...
Aalsmeer - In Aalsmeer kan
een familie weer rustig slapen.
Zij hebben dankzij de Stichting Leefomgeving Schiphol
een nieuw pannendak gekregen. Als vliegtuigen dicht over
hun huis komen om te landen
op de Aalsmeerbaan, dan vliegen bij wind uit het noordwesten
de pannen van het dak. Maar dat
is nu met het nieuwe dak verleden tijd.
Hoe ontstaat dakschade?
Wanneer vliegtuigen dalen of
juist stijgen verstoren ze de
luchtstroming. Dit kan turbulentie of zelfs een kleine wervelwind
veroorzaken. Dat wordt een vortex genoemd. Bij bepaalde windrichtingen en als het hard waait,
kan deze vortex heel krachtig
zijn. Als een vliegtuig gaat landen
en laag over een huis vliegt, kan
deze vortex het dak raken. Hierdoor trillen dakpannen los en
vallen ze van het dak. Dat is natuurlijk enorm vervelend.

zaakt door de vortex van vliegtuigen? Dan kan deze schade direct
telefonisch bij Schiphol gemeld
worden via 020-6012333 (Schiphol Regiecentrum). Er wordt dan
zo snel mogelijk een monteur gestuurd om de schade te herstellen. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de Stichting Leefomgeving Schiphol. Is
er meer nodig, dan gaat de stichting samen met de bewoners op
zoek naar een passende maatwerkoplossing voor de schade.
Lees meer hierover op leefomgevingschiphol.nl/vortex-informatie/.

Wat doet Schiphol daaraan?
Heb je schade aan je dak veroor-

Muzikaal boeket
van de PCOB
Aalsmeer - De PCOB trakteert regelmatig op een muzikaal ‘boeket’. Via Radio Aalsmeer worden
deze uitzendingen gemaakt. Er
worden personen gebeld die jarig zijn geweest of worden. Zij
worden gevraagd of ze een geestelijk lied gedraaid willen heb-

ben. Ook mensen die een jubileum vieren kunnen een lied aanvragen. Een verzoeknummer kan
aangevraagd worden via: gvdspoel@ziggo.nl. De komende
uitzendingen zijn op 8 maart, 7
april, 5 mei en 2 juni. De uitzendingen zijn altijd op de dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur.
Radio Aalsmeer zendt uit via
de ether 105.9FM, via de kabel
90.0FM en op de tv via Caiway op
kanaal 12.
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meer samen aan tafel, je moet in
de weekenden werken en als het
druk is verwacht ik dat iedereen komt helpen. En zo is het gegaan. Een jaar geleden ben ik begonnen. Heb het niet echt aan de
grote klok gehangen, wel mond
op mond en natuurlijk en via de
digitale kanalen. Nu na een jaar
loopt alles en zijn we goed op elkaar ingewerkt.

Piet Visser met zijn schoondochter/gastvrouw, Kirsten Wilders

Piet visser nu een jaar eigenaar
van het Pannenkoekenfort
Uithoorn - Vlak buiten de bebouwde kom van Uithoorn, waar
de rivier de Amstel overgaat in de
Drecht ligt in een landelijke omgeving één van de ruim dertig
forten, die ooit de Stelling van
Amsterdam vormden. Nu al tientallen jaren is de omgeving van
het fort het domein van de flora
en fauna van de Hollandse polder. Mede door de opname in
toeristische routes verheugde
het Fort zich in een toenemende
belangstelling van het publiek.
Een mooi gebied voor wandelaars, fietsers en een mooie plek
voor aan te meren met een boot.
In dit Fort is al jaren een pannenkoekenfort gevestigd, maar sinds
een jaar is hier Piet Visser uit Uithoorn de eigenaar van. Piet Visser van voorheen de C1000 in het
Oude Dorp. Piet Visser heeft heel
wat gedaan in zijn leven en is een
keiharde werker. Alles wat hij aanpakt doet hij vol enthousiasme
en met zijn enthousiasme krijgt
hij vaak iedereen mee. Hij kan

hard zijn, ook als baas, maar altijd rechtvaardig. “Ik ben geboren
in Nieuw-Zeeland en ben op mijn
15 de naar Nederland verhuisd. In
de jaren zeventig heb ik de horecavakschool gedaan en heb ik gewerkt bij molen De Dikkert in Amstelveen. Daar heb ik zo’n twee
jaar gewerkt en ben daarna gestopt met het werken in de horeca. Ik ging hierna iets totaal anders doen. Ik nam een baan aan
bij de C1000 en daarna naar Dirk
van den Broek. Daar ben ik 23 jaar
gebleven en van alles gedaan en
meegemaakt. Het heeft me gepokt en gemazeld. Toen het bedrijf grootschaliger werd, veranderde de cultuur. Het werd afstandelijker. In 2009 ben ik met
C1000 in het Oude dorp begonnen. Ik wist dat C1000 verkocht
zou worden. Jumbo wilde dat ik
zeven jaar zou blijven. Maar het is
zwaar werk. Ik maakte lange dagen. Dus heb ik de supermarkt
vijf jaar geleden verkocht. Ik ben
toen directeur geworden van een

steigerverhuurbedrijf. Dat heb ik
ruim twee jaar gedaan.

Bijna alles kan
Ik wil het nu iedereen laten weten, dat we er zijn en dat we meer
bieden dan alleen pannenkoeken. Bij ons ligt de nadruk op persoonlijke gastvrije service, lekker
eten en een ongedwongen kindvriendelijke sfeer. Wij heten u welkom met een vrolijke lach en willen graag dat u en uw kinderen
zich bij ons thuis voelen. Maar
zeker niet alleen voor kinderen.
Pannenkoeken is voor alle leeftijden. Ik zit nog boordevol plannen. Zo komt er ook een nieuw
terras aan de waterkant. Kun
je heerlijk buiten eten met een
schitterend uitzicht. Midden in de
natuur. We geven feesten, partijen, bruiloften, recepties, alles kan.
Even contact met ons maken en
we komen eruit. Er is ruime parkeergelegenheid en het is zo
prachtig hier”, aldus Piet. Het Pannenkoekenfort is een horecagelegenheid op een waanzinnig mooi
locatie in Uithoorn. Gastvrouw
Kirsten Wilders, (de schoondochter van Piet) heet u van harte welkom en is goed voor jong en oud.
Hoofd van de keukenbrigade is
natuurlijk Piet Visser. “Ik sta zelf
op woensdag en donderdag in de
keuken. In het begin was ik voorzichtig, maar het is een kwestie
van doen. Op vrijdag val ik bij en
in het weekend staan we met z’n
vieren. We hebben acht man personeel. Belangrijk is dat je personeel gemotiveerd blijft. Een pan
kun je kopen, maar goed personeel maak je zelf. Bij ons ligt de
nadruk op persoonlijke gastvrije
service, lekker eten en een ongedwongen vriendelijke sfeer.
Wij heten u graag van harte welkom en willen graag dat u en uw
(klein)kinderen zich bij ons thuis
voelen.”

Waarom dan weer de
horeca in?
Piet: “Het begon eigenlijk met een
losse opmerking. Mijn vrouw bakte op een avond pannenkoeken,
maar dat is bij ons thuis nog een
heel gedoe. Ik moet het zonder
koemelk en mijn schoondochter zonder gluten. Ik roep, weet je
wat ik koop dat pannenkoekenfort van Hans Tieken wel. Hans
had het mij al eens aangeboden.
Hij heeft natuurlijk ook het Rechthuis en vond twee zaken eigenlijk
wel wat zwaar, maar ik was daar
toen niet serieus op ingegaan.
Een week later zegt mijn zoon,
meende je dat, ik zei ‘nou eigenlijk niet’, maar mijn schoondochter zag het wel zitten. We zijn
toen serieus om de tafel gegaan
met het hele gezin, want als je
zoiets wilt, moet iedereen er wel
honderd procent achter staan. Er Voor meer inlichtingen zie
verandert namelijk veel. Je zit niet advertentie verderop

BOVENLANDEN

Wonderlijk
kleurenpalet
Aalsmeer - Ik zit bovenop het
dak van fort Kudelstaart dat binnenkort verbouwd wordt tot Zeilfort Kudelstaart. Een schitterend
project, waar veel gaat gebeuren voor ons heerlijke gebied. Het
zal opengesteld worden voor publiek, zodat iedereen kan genieten van dit mooie uitzicht.

de slapende bomen en takken eigenlijk het hele spectrum van de
regenboog. Net als ik denk de nuances van de bomen en het water te hebben gevangen met mijn
penseel, komt er weer ander licht
op het geheel en krijgt de natuur
een heel andere uitstraling. Zwart
Wisselend licht
Ik staar door de begroeide wal is opeens rood en het mooie donrondom het monumentale ge- ker bemoste, oude dode hout opbouw, dat bescherming biedt te- eens appeltjesgroen. Het wuigen storm en golven en zie de vende riet, ook mijn uitzicht vanoverkant van de Grote Poel. Het uit onze woning, is de ene dag
wijde woeste water met daarach- grauwbruin en de andere dag
ter de horizon, wat bestaat uit goudgeel. Het is heerlijk om dit
struiken en bossen van de eilan- telkens weer te mogen beleven.
den. Het is een wolkenvolle dag, Een schilderij van de natuur is,
wel guur, maar er is telkens plek net als een foto, een moment opvoor de zon. Het valt op dat door name voor mij. Door goed te kijwisselend licht van wolken en ken, krijg je nooit genoeg van de
zon het kleurenpalet van de strui- natuur. Zo kan ik honderden keken en bomen steeds verandert. ren door het gebied varen en het
steeds anders beleven.
Schilderij
Even verderop, rechts van mij, Warm gevoel
staat mijn tuinhuisje. Daar schil- Het is heel fijn om te weten dat er
der ik en er is ongeveer hetzelfde veel mensen zijn die van dit kleuuitzicht op de wal met daarach- renspektakel genieten. Twee outer de Poel. De kleuren van de na- de vriendinnen die regelmatig
tuur op doek proberen te krijgen, over de Westeinderplassen kanois een hele opgave. Ieder schilde- en, reageren regelmatig op mijn
rij wordt steeds anders van tint. columns en zij bewonderen de
In eerste instantie lijken de bo- natuur met hetzelfde warme gemen zwart, grauw en grijs in de- voel. Zo delen de dames hun liefze tijd van het jaar. Maar niets is de voor het bovenlanden gebied
minder waar. Het kleurenpalet is met mij.
oneindig en als je goed kijkt, zit in
Regenboog
Vaak op hetzelfde plekje gaan kijken geeft mij inspiratie. Een paar
weken terug zat ik hier ook. Nu
zijn de silhouetten van de bomen alweer anders, ze zijn voller
en dikker. De knoppen zijn klaar
voor de lente. Nog even en de
winter-regenboog van de Westeinder zal overgaan in de vroege
lente-regenboog. Terug in mijn
tuinhuisje zet ik de laatste streken
op het doek… Voor al je kleurige
reacties: bob@bovenlanden.nl

Goed bewaard geheim

Vogeleilandwandeling
met de boswachter
Amstelland - Op zondag 8 maart
begint om 14.00 uur een Vogeleilandwandeling met de boswachter
van het Amsterdamse Bos. Het Vogeleiland is een goed bewaard geheim in het druk bezochte Amsterschap staat weer op stapel. Een uur. Aanmelden voor deze unie- damse Bos. Ga mee en ontdek de
dikke 100 kilometer op een zon- ke prestatie kan op zaterdag 14 schoonheid van dit eiland. De wandagmiddag. Dat is een uitdaging maart om 17.00 uur in café Joppe deling is geschikt voor deelnemers
ouder dan 12 jaar en de kosten zijn
voor mens en materieel en zo in het Centrum.
vroeg in het jaar. Het kan wel wat Mocht je geen bromfiets hebfris worden of regenen, maar ech- ben, bel dan eens bij je buren, of
te brommerridders en -jonkvrou- een paar erven verderop, aan. Wie
wen kunnen wel tegen wat ont- weet staat er nog wel een mooie,
Aalsmeer - Het einde van de de bromfiets weer eens heerlijk beringen. Behalve een zere bips oude machine weg te kwijnen in
maand februari is in zicht. Ande- te laten knorren. Een rondje om valt het allemaal best mee.
een schuur of kas. Voor wie zijn of
re jaren kon er nog geschaatst de Westeinder of even op bezoek De monstertocht wordt gereden haar oldtimer zou willen verkoworden of werden wat sneeuw- bij wat kennissen. Maar binnen- op de eerste zondag van april, 5 pen is zaterdag 14 maart de ideaballen gegooid. Deze hele afge- kort kan eenieder wat serieuzer april 2020. Het vertrek is om on- le dag hiervoor. Neem een foto of
lopen winter was het echter re- aan de slag. De Monstertocht van geveer 10.15 uur en de groep de machine zelf mee en wie weet
delijk weer om af en toe de ou- het Aalsmeers Bromfiets Genoot- is weer in Aalsmeer rond 16.30 zijn er liefhebbers/sters.

Aalsmeers Bromfiets Genootschap

Bromfiets monsterrit op
eerste zondag van april

Activiteiten op 4 en 6 maart

Boekenweek in Aalsmeer
Aalsmeer - De Boekenweek is
van 7 tot 15 maart en heeft als
thema ‘Rebellen en dwarsliggers’. Annejet van der Zijl schrijft
het Boekenweekgeschenk. Menigeen kent haar van ‘Sonny Boy’,
‘Bernhard’ en ‘De Amerikaanse
prinses’. Özcan Akyol schrijft komend jaar het Boekenweekessay. In Aalsmeer worden tijdens
de Boekenweek twee activiteiten
georganiseerd.

teur Lebowski Publishers) bestsellerauteur Peter Buwalda over zijn
werk, met name over zijn laatste
boek ‘Otmars zonen’, in De Oude
Veiling. ‘Otmars zonen’ vertelt het
verhaal van de jonge Shell-employé Ludwig Smit, die na een bezoek aan de illustere Johan Tromp
op het Siberische eiland Sakhalin
strandt in een sneeuwstorm. Juist
nu, wanneer onderzoeksjournalist Isabelle Orthel hem het deksel komt overhandigen van een
Interview met Peter Buwalda
beerput, begint Tromps daverenOp woensdag 4 maart interviewt de carrière in de oliebusiness te
Jasper Henderson (hoofdredac- wankelen. Tromp – hedonist, al-

faman, kroonprins van Shell, en in
alles het tegenbeeld van Ludwig
– schat zijn twee bezoekers volkomen verkeerd in.
De Boekenweeklezing is in samenwerking
met
Boekhuis
Aalsmeer en KCA. Kaartjes zijn
te bestellen via de website van
de Bibliotheek: www.debibliotheekamstelland.nl en te koop
bij Boekhuis Aalsmeer. De lezing start om 20.15 uur en is rond
22.00 uur afgelopen. Kosten: leden 12,50 euro, niet leden 17,50
euro.
Boekhuisbal
En vrijdag 6 maart begint om
20.00 uur het Boekhuisbal in het
Boekhuis (Zijdstraat 12). Er worden verhalen verteld over rebel-

len en dwarsliggers door lokale sprekers, er wordt een gemaskerd bal met muziek gehouden,
een quiz en een welkomstspel gespeeld en nog veel meer. De toegang is gratis. Meer informatie via
info@boekhuisaalsmeer.nl.

5 euro per persoon, graag gepast
en contant betalen. De wandeling
begint bij de Grote Parkeerplaats
bij de Geitenboerderij aan de Nieuwe Meerlaan 3 in Amstelveen.
Aanmelden via: 020-5456100, via
www.amsterdamsebos.nl of in De
Boswinkel aan de Bosbaanweg 5,
iedere dinsdag tot en met zondag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Lezing, veiling en verloting
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandag 2
maart houdt Postzegelvereniging Aalsmeer haar maandelijkse bijeenkomst in Het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. Een
voortzetting van de lezing ‘Prentbriefkaarten van de Zijdstraat’
door Wim Roodenburg staat op
het programma. Tijdens en na
de presentatie kunnen bezoekers ook vragen stellen. De avond
begint om 20.00 uur, de zaal is al
vanaf 19.15 uur open om de kavels te kunnen bekijken die later

op de avond geveild gaan worden. Er zijn nu weer mooie kavels in de veiling om de ‘gaten’ in
de verzameling te vullen. Op de
website zijn vele afbeeldingen te
zien van de te veilen kavels. Dus
kijk ook eens op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl. Ook is er
een minipostzegelverzameling
te bezichtigen van Gerard Hoving over ‘raketpost’, welke zeer
de moeite waard is om te bekijken. En niet vergeten, de verloting met prachtige prijzen.
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Uitvaartonderneming vier jaar

Verschillende intelligente technologieën

Amstelland - Uitvaartzorg De
Meer gaat alweer zijn vierde jaar
in als zelfstandige uitvaartonderneming met als kernwoorden
‘Steun’ en ‘Vertrouwen’. Inmiddels voorzien van het Keurmerk
Uitvaartzorg verzorgen Jacco van
der Laarse en Jaap van der Maarl
al meer dan 12,5 jaar uitvaarten
binnen de gemeenten Aalsmeer
en Haarlemmermeer. Beiden wonen ze ook in hun verzorgingsgebied, ‘spreken de taal’ en zijn op
de hoogte van de vele mogelijkheden en locaties. “Zelf hebben
wij vestigingen in Hoofddorp en
Vijfhuizen en zijn bij elke collegaonderneming binnen Aalsmeer
en Haarlemmermeer welkom om
er op te baren, condoleances en/
of plechtigheden te houden”, aldus Jacco. Jaap vervolgt: “Ons onderscheidend vermogen zit hem
in de kleinschaligheid, korte lijnen en het volledig kunnen verzorgen van de uitvaart in eigen
beheer. Om enkele voorbeelden
te noemen: bij het melden van
een overlijden ’s nachts neemt
één van ons zelf op en één van
ons is erbij met het verzorgen,
opbaren of overbrengen. Van de
bespreking tot de uitvoering van
de uitvaart, telkens zien de nabestaanden dezelfde gezichten.
Na de uitvaart is één van de vele terugkerende reacties dat nabestaanden het erg gewaardeerd
hebben dat ze zich zo persoonlijk
gesteund voelden. En nabestaanden zeggen dat ook voort. Het
is opvallend dat wij veel families
met verdriet om het verlies van
hun dierbare via recommandatie
mogen ondersteunen.”
Jacco vult aan: “Al het printwerk,
van de rouwbrief, de liturgie, het
programmaboekje tot en met
de dankbetuiging verzorgen en
printen wij zelf met hoogwaardi-

Aalsmeer - Logistiek dienstverlener Van Zaal Transport verstrekt zijn vloot met vijf Mercedes-Benz Actros LS1845 trekkers.
De trekkers vervangen vijf oudere wagens en zijn recent geleverd
door Mercedes-Benz Gomes uit
Aalsmeer. De gloednieuwe blikvangers beschikken over verschillende intelligente technologieen. Zo springt het bijvoorbeeld
direct in het oog dat de wagens
geen spiegels hebben. In plaats
daarvan zit er een beeldscherm
in de cabine. Juist vanwege deze vooruitstrevende technologieen heeft Van Zaal Transport voor
dit merk gekozen. Vooral de veiligheidsopties spreken het bedrijf
aan, zoals het beeldscherm. Waar
een spiegel meebeweegt als de
vrachtwagen naar binnen draait,
doet een beeldscherm dat niet.
Daarmee blijft de chauffeur goed
zicht houden. Ook de ‘Active Brake Assist’ is voor Van Zaal een reden om voor Mercedes-Benz te
kiezen. Dit systeem helpt bij het
herkennen van een dreigend ongeval. Als het systeem langzaam
rijdend of stilstaand verkeert herkent en merkt dat de chauffeur
hier niet op anticipeert, dan geeft
het hoorbare en zichtbare signalen. Reageert de chauffeur vervolgens niet of niet tijdig, dan

Vijf nieuwe blikvangers
voor Van Zaal Transport

De Meer: “De kracht van
het onderscheiden”
ge grafische printers. Hoe fijn is
het om snel te kunnen schakelen zonder tussenkomst van derden? Nabestaanden zitten soms
naast ons achter de computer
om de rouwbrief van hun dierbare net die ‘finishing touch’ te laten
geven waardoor er een zeer persoonlijke rouwbrief ontstaat.”
Zij zeggen het al jaren, maar het
verschil bij het verzorgen van een
uitvaart zit hem vaak in de details.
Jaap: “Keer op keer zijn wij onder
de indruk dat nabestaanden na
de uitvaart van hun dierbare dikwijls de moeite nemen om hun
waardering ook te uiten via de reactiepagina van onze website, facebook of Google.”
Ondanks dat zij tevens de titel
‘Register Uitvaartverzorgers’ (RU)
voor hun naam mogen gebruiken
benadrukken zij dat zij liever ‘de
jongens van De Meer’ genoemd
worden. “Wij hebben in onze beleving het mooiste vak wat er is
en realiseren ons dat elke keer
weer als wij kennis maken met
een familie met verdriet. Heel anders dan vroeger vinden nabestaanden het vaak fijn en belangrijk om zoveel mogelijk betrokken te worden bij de invulling en
uitvoering van de uitvaart. Het afscheid wordt daardoor meer ‘eigen’ en persoonlijk. Uitvaartzorg
De Meer helpt u om van het afscheid een waardevolle herinnering te maken.” Op de vraag wat
beide heren als meest bijzonder
hebben ervaren de afgelopen jaren spreken zij uit dat het hen telkens weer raakt als nabestaanden
na de uitvaart zeggen: “Wij kenden jullie niet, maar het voelt alsof jullie al jaren familie zijn.” Uitvaartzorg De Meer, Jacobus Spijkerdreef 202 in Hoofddorp. Telefoon: 06-57627540 en website:
www.uitvaartzorgdemeer.nl

Jacco van der Laarse en Jaap van der Maarl bij een van de printers.

Innovatie en energiebesparing

Duurzame ondernemers
op werkbezoek
Aalsmeer - Dat de activiteiten
van het MVO Platform Aalsmeer
voorzien in een grote behoefte
bij duurzame ondernemers bleek
10 februari jongstleden weer tijdens de eerste MVO Meet & Greet
van dit jaar. Deze keer opende het
Aalsmeerse bedrijf ABS Schadeherstel Pijnaker aan het Schinkeldijkje zijn deuren, een bedrijf dat
met recht koploper is in zijn bran-

che én in Aalsmeer als het gaat
om visie en daadkracht op innovatie en energiebesparing.
ABS Pijnaker is één van de meest
innovatieve bedrijven in zijn
branche. Een 10+ kreeg het bedrijf bij de laatste audit voor het
BOVAG keurmerk Erkend Duurzaam, een perfecte stimulans om
de lat steeds hoger te leggen.
“Onze drijfveer is de beste kwa-

“Hoe zit dat nou met die samenwerking?”

Taart en slingers voor
102-jarige mevrouw Bos
Aalsmeer - Mevrouw Bos-Bouwmeester is op maandag 24 februari maar liefst 102 jaar geworden. Bij zo’n leeftijd hoort natuurlijk een bezoek van burgemeester
Gido Oude Kotte. De burgemeester heeft dit jaar al een aantal andere 100-plussers mogen feliciteren, maar mevrouw Bos-Bouwmeester was de eerste van 102.
Hij had bloemen voor de jarige
meegebracht. De felicitaties werden overgebracht onder het genot van taart en koffie. Ook twee
dochters van mevrouw Bos waren van de partij.

al een aantal jaren met plezier in
Zorgcentrum Aelsmeer.

Nieuwsgierig
“Hoe zit dat nou precies met die
samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer?” Het was één
van de eerste vragen die mevrouw Bos aan de burgemeester stelde tijdens zijn bezoek. De
burgemeester was erg onder de
indruk van het feit dat mevrouw
Bos de actualiteiten nog volgt
in Aalsmeer. Ze houdt het allemaal goed in de gaten en leest
nog vaak de krant. Ook de kruiswoordpuzzels die hierin staan
Boerderij
maakt ze nog graag, alleen of saMevrouw Bos is geboren op een men met haar dochters. Ook zijn
boerderij in Noordwijkerhout. er nog een hoop dingen waar ze
Haar vader was boer, bollenkwe- geïnteresseerd in is. Zo heeft ze
ker en ondernemer maar over- twee weken geleden samen met
leed al toen mevrouw Bos pas haar dochter de sluis in IJmuivijf jaar oud was. In het onderne- den bezocht en wil ze binnenkort
merschap lijkt mevrouw Bos op graag naar het Tin museum.
haar vader, want ook zij heeft lange tijd hard gewerkt in de bollen- Geloof
kweek en verkoop. Met haar man Mevrouw Bos staat met een mooi
woonde en werkte zij een groot portret in het boek ‘Lang zal ik leven’
deel van haar leven op een boer- van Anki Leene. Zij heeft 66 mensen
van 99 jaar geportretteerd en hier
derij in Vijfhuizen.
een kort verhaaltje bij geschreven.
Samen kregen ze vijf dochters. Het Nederlands Dagblad interviewt
Na een auto-ongeluk zijn ze naar binnenkort mevrouw Bos over haar
Aalsmeer verhuisd. Hier hebben geloof. Zij hecht veel waarde aan
ze een mooie tijd samen doorge- het geloof en is nog altijd een bebracht. Nu woont mevrouw Bos langrijk onderwerp in haar leven.
liteit voor onze klanten door op
alle fronten verantwoord te ondernemen, zeker als het gaat om
ons energiemanagement én om
de kwaliteit van onze diensten”,
zo vertelde bedrijfsleider Tom
Koudijs. In de visie van directeur
en mede-eigenaar Paul Pijnaker
wordt zijn bedrijf zo snel mogelijk fossielvrij. Waarom? “Omdat
het enorm veel geld bespaart en
omwille van het milieu.” Met trots
werd de nieuwste mini-windturbine getoond, de Airturb. Een
schone betaalbare oplossing die
eenvoudig op elk dak kan worden
gemonteerd. Weer of geen weer,
de wind is er altijd. En die wind
voorziet Pijnaker met 100 van
die kleine windturbines op het
dak straks van duurzame stroom.
Pijnaker is de eerste die het aandurft. Dit concept zal ongetwijfeld navolging vinden als alternatief voor zonnepanelen. Het
kosten-baten plaatje is zeer solide. Tom Koudijs: “Anders zouden
we er niet aan beginnen.” En daar
blijft het niet bij. Ook het enorme aardgasverbruik van het bedrijf wordt uiterst creatief en innovatief aangepakt, door met andere lakken te werken. Het zit zo:
Pijnaker deed mee aan een pilot
met luchtgedroogde lakken. En
zal een van de eerste schadeherstelbedrijven in Nederland zijn
die ze bedrijfsmatig gaat toepassen. Nu gebeurt het drogen van
spuitwerk nog in droogcabines
die met aardgas tot 60 graden
worden opstookt. Dat is straks
dus grotendeels overbodig, wat
een enorme besparing aan tijd én
aardgas gaat opleveren. De medewerkers worden constant bijgeschoold met de modernste reparatietechnieken en ook daarbij
wordt innovatie ingezet. Zo worden spuiters opgeleid met virtual

reality. Met een VI-bril op en digitale analysetools leren ze zo lang
een auto-onderdeel virtueel spuiten tot ze het perfect in de vingers hebben en zo min mogelijk
verf gebruiken. Natuurlijk mochten deelnemers aan de Meet &
Greet dat zelf even uitproberen.
Overbodig om te vertellen dat
het bedrijf al lang overgestapt is
op LED-verlichting, een eigen milieustraat heeft voor het scheiden
van allerlei soorten afvalstromen,
zo veel mogelijk carrosserie-onderdelen herstelt in plaats van ze
te vervangen, een geavanceerde
luchtzuiveringsinstallatie heeft
en met restwarmte uit de droogcabines de werkplaats verwarmt.
Bijzonder trots is Pijnaker op het
digitale kalibreerstation. Moderne auto’s zijn voorzien van allerlei sensoren en camera’s en voordat een auto na schade de werkplaats verlaat moet de eigenaar en de verzekering - voor 100% zeker weten dat de auto weer veilig
de weg op kan.
De rondleiding was uiterst inspirerend en bij de borrel werd nog
lang nagepraat over de drijfveren
van dit bijzonder boeiende bedrijf en hoe hun aanpak toepasbaar is in het eigen bedrijf.

grijpt het systeem in. Indien nodig zelfs met een noodstop. Ditzelfde geldt wanneer het systeem
fietsers, voetgangers of een hekje in de dode hoek signaleert. Van
de vijf nieuwe trekkers, werd er
één al vooruit geleverd. Van Zaalchauffeur Robin Kruit mocht
daarvan de sleutels in ontvangst
nemen en een testrit maken naar
TreeVention, de beurs voor kwekers uit de Euregio. Daar stond
de Mercedes in de stand van Van
Zaal, wat op veel enthousiasme
van aanwezige bezoekers kon rekenen.
Naast de trekkers, levert Gomes
ook vijf nieuwe vijf 2-as gestuurde Leci koeltrailers. Deze zijn ter
uitbreiding. Recent nam Van Zaal
Transport ook al vijf nieuwe DAF
trekkers in gebruik, ter uitbreiding van het wagenpark. Van Zaal
Transport is full service logistiek
dienstverlener voor de sierteeltsector. Jaarlijks vervoert het bedrijf miljoenen bloemen en planten in Nederland, België en Duitsland voor kwekers, retailbedrijven, tuincentra en groothandels.
Van Zaal Transport is gevestigd
in het Noord-Hollandse De Kwakel en heeft daarnaast depots in
Aalsmeer, Naaldwijk, Venlo, Ammerzoden, Lochristi (België) en
Straelen-Herongen (Duitsland).

“Groot feest voor gouden huwelijk”

Huub en Ria winnen een
ton in BankGiro Loterij
Aalsmeer - Een grote verrassing
voor Huub en Ria uit Aalsmeer.
Het koppel heeft in de trekking
van de BankGiro Loterij een bedrag van 100.000 euro gewonnen. Onlangs stond Jamai Loman
namens de BankGiro Loterij bij de
winnaars op de stoep om hen te
verrassen. Nadat het koppel hun
vier grootste wensen had opgeschreven, verraste Jamai hen met
een cheque van 100.000 euro van
de BankGiro Loterij. Huub en Ria
reageren dolblij: “Binnenkort zijn
we alweer 50 jaar getrouwd. Hiervoor zijn we een groot feest aan
het organiseren. Deze prijs komt
dus heel goed uit! Ook willen we
met alle kinderen én kleinkinderen naar Disneyland Parijs. Maar
eerst heeft de auto een opknapbeurt nodig. We zijn ontzettend
dankbaar dat dit nu allemaal kan!”

kend. 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 euro. De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland: niet alleen deelnemers winnen, ook tal van culturele organisaties, zoals musea, molens en
monumenten.
Met minimaal 40 procent van ieder lot dragen 700.000 BankGiro
Loterij-deelnemers maandelijks
bij aan cultuur in Nederland. Hierdoor kon de Loterij in 2019 een
recordbedrag van 84,3 miljoen
euro verdelen onder 77 culturele
organisaties.
Foto: Jurgen Jacob Lodder

Uitreiking op televisie
De uitreiking aan Huub en Ria
was afgelopen zaterdag 22 februari te zien in het programma
‘BankGiro Miljonairs’ bij RTL 4.
Deelnemers én cultuur
De BankGiro Loterij maakt iedere
dag de winnaar van een prijs be-

WIJ WERKEN AL 50 JAAR VOL PASSIE AAN FIAT
UW FIAT OCCASIONDEALER
HET ADRES VOOR AL HET ONDERHOUD, APK & VERKOOP ALLE MERKEN

Nu APK
€ 29,95

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

Bespreekpunt en hamerstukken

Zes Azen op Grand Prix
Philidor in Leiden

Huisvestingsverordening
in de gemeenteraad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 27 februari, vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staat
één bespreekpunt en een aantal hamerstukken. De gemeenteraad bespreekt de nieuwe huisvestingsverordening. Met deze verordening wil de gemeente de negatieve effecten van de
schaarste aan passende en betaalbare woonruimte zo veel als
mogelijk tegen gaan. Door middel van het stellen van regels
voor het gebruik van woonruimte in Aalsmeer en het hanteren
van een zo eerlijk en transparant
mogelijk systeem van toewijzing
wil de gemeente de beschikbaar
komende sociale huurwoningen,
binnen de mogelijkheden van de
Huisvestingswet 2014, toe kunnen wijzen aan diegene die deze woonruimte het hardste nodig heeft.

passingen voor hun minderjarige kind en het betalen van een
eigen bijdrage per rit door inwoners met een Wmo-vervoerpas
naar gelang het aantal afgelegde
kilometers in plaats van het hanteren van het abonnementstarief.

Garantstelling Windsurfclub
In september 2019 heeft de
raad het besluit genomen om
voor 50% garant te staan voor
de lening die de Windsurfclub
Aalsmeer wilde afsluiten voor
de vervanging van het clubgebouw op het Surfeiland De raad
is nu voorgesteld een ander besluit te nemen, omdat er een constructie mogelijk blijkt die voor
de windsurfclub voordeliger is.
Hierbij dient de gemeente voor
100% garant te staan. De Stichting Waarborgfonds Sport staat
daarbij voor 50% van de lening
contraborg.
Abonnementstarief Wmo
Geïnteresseerd? De raadsvergaDe gemeenteraad is voorgesteld dering is openbaar. Toehoorders
de wijzigingsverordening Maat- zijn van harte welkom om de bijschappelijke ondersteuning ge- eenkomst op de publieke tribumeente Aalsmeer 2017 vast te ne bij te wonen. Aanvang is 20.00
stellen. Daarin zijn de volgende uur in het Raadhuis op het Raadwijzigingen opgenomen: het vrij- huisplein. De vergadering kan
stellen van het betalen voor al- thuis gevolgd worden en is achleenstaande ouders van een ei- teraf te beluisteren via livestream
gen bijdrage voor woningaan- op www.aalsmeer.nl

Procedure voortijdig stop gezet

J. Nobel blijft langer eerste
burger in Den Helder
Aalsmeer - Op verzoek van de
vertrouwenscommissie uit de
gemeenteraad van Den Helder
heeft de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) geadviseerd de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester voortijdig stop te zetten.
De minister heeft aan de commissaris laten weten dat hij heeft besloten met het verzoek in te stemmen. Gelet op het beperkt aantal benoembare kandidaten ontbrak het vertrouwen en draagvlak in de vertrouwenscommissie
om tot een gedragen voordracht

van twee kandidaten te komen.
De start van de nieuwe procedure voor de benoeming van een
burgemeester is in het najaar van
2020 voorzien. Er volgt dan een
hernieuwde openstelling van de
vacature waarvoor de gemeente
een nieuwe profielschets zal opstellen.
Waarnemer blijft aan
De commissaris van de Koning
heeft in overleg met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad besloten om de huidige
waarnemend burgemeester, de
heer J.J. Nobel, als waarnemend
burgemeester te laten aanblijven.

Geen huis-aan-huis verspreiding

Gemeentegids ligt klaar
Aalsmeer - De gemeentegids
2020 ligt voor inwoners klaar. De
gids wordt dit jaar niet huis-aanhuis verspreid, maar is wel af te
halen op diverse punten in de gemeente. Behalve in het Raadhuis
is de gemeentegids ook verkrijgbaar bij de bibliotheek in het Centrum, buurthuizen Hornmeer, het
Middelpunt en ‘t Baken, dorps-

huis Kudelstaart en wijkcentrum
Hofplein. Verder is de gids digitaal
beschikbaar op de website van de
gemeente (www.aalsmeer.nl). In
de gemeentegids staan gegevens
van bedrijven, instellingen en verenigingen binnen de gemeente.
Daarnaast bevat de gids telefoonnummers, openingstijden en informatie over de gemeente.

meerd voor een stormschade bij
het pand van de Dierenbescherming aan de Beethovenlaan. Door
de harde wind waren rabatdelen
los geraakt. De brandweer heeft
Aalsmeer - Afgelopen maandag deze platen verwijderd. De Die24 februari werd de brandweer renbescherming gaat de schade
rond half zes in de middag gealar- zo spoedig mogelijk herstellen.

Schade aan dak
door storm

02 op 20-02-2020 in
Aalsmeer getrouwd
Aalsmeer - Een bijzondere trouwdatum afgelopen donderdag.
Vanuit diverse plaatsen in Nederland werd gemeld dat de trouwambtenaren overuren moesten
maken. Zoveel stelletjes die elkaar
op deze dag het ja-woord wilden
geven. Er werden strakke schema’s
gemaakt. In het echt verbonden,
dan snel de trouwzaal uit en hup
volgende. Na de huwelijksvoltrekking mochten natuurlijk wel foto’s
gemaakt worden op het bordes,

Aalsmeer - Op zaterdag, 22 februari organiseerde schaakvereniging Philidor Leiden het vijfde
GP-toernooi van de Leidse Schaak
Bond. Aan het GP toernooi deden
126 jeugdspelers mee. Daarnaast
werd ook nog het Super Grand
Prix gespeeld in vier 4-kampen.
Het Super GP is voor die jeugdspelers die te sterk zijn geworden
voor de reguliere GP’s. In totaal
waren er dus 142 jeugdspelers in
het Denksport Centrum Leiden,
Aalsmeerderweg. Het is tijdens een schitterende opkomst.
het vervangen van de brug niet Voor AAS deden er 6 deelnemogelijk om vanaf de Aalsmeer- mers mee. Jongste deelneemderweg via de Kerkweg naar de ster was Daria Rudolph die in de
Oosteinderweg, of omgekeerd, te 15e groep was geplaatst. Na in
rijden. Doorgaand verkeer wordt vorige GP’s in de laagste groep
middels borden omgeleid.
steeds net naast de bekers gegrepen te hebben, mocht Daria nu
een groep hoger uitkomen waar
ze een nette 3 uit 7 scoorde. De
gebroeders Vermeulen speelden
deze keer in de zelfde groep, namelijk groep 7. Marien had zijn
dag niet en scoorde een verdrietige 0 uit 7. Robert was beter
zelf voor vervoer kunnen zorgen op dreef en kwam op 3 uit 7. Sien dat tegen een kleine onkos- mon Rudolph wordt steeds betenvergoeding. Over hoe dit ge- ter en bereikte een keurige tweeregeld wordt via een ‘centrale’ die de plaats in groep 5 met 5.5 uit 7,
vraag en aanbod aan elkaar kop- beker! Broer Konrad speelde in de
pelt, wordt uitleg gegeven.
Aanvullende onderwerpen voor
het Wijkoverleg kunnen bewoners voorleggen aan het wijkbestuur van Aalsmeer Oost via
Aalsmeer - Zondag 15 maart onWBAalsmeerOost@gmail.com.
Kom meepraten, kom dan naar dergaat de veilingzaal van de Hishet wijkoverleg en neem een torische Tuin een metamorfose.
buurman of buurvrouw mee. De sfeervolle ruimte wordt voor
De bijeenkomst is van 20.00 tot de gelegenheid omgetoverd in
22.00 uur in de Mikado aan de Ca- een filmzaal. De Stichting Oud
tharina Amalialaan 66. De zaal is Aalsmeer vertoont deze middag
geopend vanaf 19.45 uur. Na af- een zevental historische films
loop is er gelegenheid wat na te over het roemruchte bloemenpraten tot 23.00 uur onder het verleden van Aalsmeer. Het thegenot van een drankje. Meer in- ma is de kwekersbranche. Van
fo: www.WijkoverlegAalsmeer.nl zeven Aalsmeerse bedrijven is
een aantal films geselecteerd: D.
Baardse dzn., Gijs Verbeek, Wed.
P. Eveleens en zonen, Van Staaveren, Terra Nigra, Terra Nova en
Hilverda. Het getoonde materiaal
zal een feest van herkenning zijn
voor eenieder die gewerkt heeft
bij deze bedrijven en/of er andedels is besloten dat de Proos- re connecties had.
dijhal blijft staan en start de ge- De derde en tevens laatste filmmeente met de herinrichting van
de omgeving van de Proosdijhal.
De plannen hiervoor gaan besproken worden. De werkgroep
Groen is enkele malen bij elkaar
geweest en wil enkele zaken delen. Zo zijn er nog een aantal zaken waarover het bestuur inwoners wil informeren. Het belooft
weer een informatieve bijeenkomst te worden. U/jij bent van
harte welkom.

Vervangen brug Kerkweg
Aalsmeer - Begin deze week is
een aanvang gemaakt met het
vervangen van de betonnen brug
op de Kerkweg, nabij de Oosteinderweg. De werkzaamheden
duren tot half mei dit jaar. De
Kerkweg blijft bereikbaar via de

sterke derde groep en werd eveneens tweede met 5 uit 7, ook beker! Een goede dag voor de familie Rudolph!
De hoogste groep en daarmee
deze GP werd gewonnen door
Ralf Sterk van Moira-Domtoren, die zijn naam eer aan deed
en 5.5 punt scoorde. De Super
GP bestond dus uit vier 4-kampen. In de hoogste 4-kamp speelde Chenwu Zhu, woonachtig te
Hoofddorp, maar na een slimme
transfer ook lid van AAS.
Chenwu scoorde 3 uit 3 en won
daarmee de groep en scoorde 20
euro, het begin van een bedrijfskapitaal!
Door Ben de Leur

Wijkoverleg in Oost over
Rooie Dorp en AutoMaatje
Aalsmeer - Drie keer per jaar is er
in Aalsmeer Oost een Wijkoverleg
met en voor alle inwoners van de
wijk en het wijkbestuur. Het volgende Wijkoverleg staat weer
voor de deur en zal plaats vinden
op maandagavond 2 maart om
20.00 uur in de Mikado.
Inwoners van Aalsmeer Oost worden van harte uitgenodigd om
langs te komen en mee te praten.
Medewerkers van Eigen Haard
komen langs om te vertellen over
de nieuwbouw plannen voor het
Rooie Dorp aan de Machineweg.
Ook wordt gesproken over het
nieuwe en mooie initiatief, AutoMaatje, dat van start gaat in
Aalsmeer. Hiermee vervoeren vrijwillige chauffeurs met hun eigen
auto minder mobiele Aalsmeerse buurtgenoten die niet meer

Films in Historische Tuin

Bewonersoverleg over
Kalslagen en Proosdijhal
Kudelstaart - De Dorpsraad Kudelstaart nodigt belangstellende
inwoners van Kudelstaart uit voor
het Bewonersoverleg op maandag 2 maart vanaf 20.00 uur in
Dorpshuis Het Podium. Voor de
pauze wordt naar Calslagen gekeken onder de noemer: ‘Het verleden, heden en toekomst van de
Heerlijckheid Calslagen’. Verder
kan kennis gemaakt worden met
Jeugd- en Jongerenwerk Buurtwerk, de opvolger van Dock in
onder andere Place2Bieb. Inmid-

kon rijden. Op het moment dat zij
haar auto op de plek kon sturen,
stapten uit een andere auto met
Pools kenteken twee mannen uit
die naar haar begonnen te roepen.
Mogelijk wilden ook deze twee de
auto op de betreffende plek parAalsmeer - Op dinsdag 18 februa- keren. De vrouw is de winkel binri rond tien over half elf in de och- nen gelopen en trof bij terugkomst
tend heeft een vernieling plaatsge- haar auto met schade aan, onder
vonden aan een auto op het Drie andere aan de bumper. Mogelijk
Kolommenplein. Vermoedelijk is zijn er inwoners die het voorval of
deze gepleegd door twee buiten- de vernieling hebben gezien, zij
landse mannen. De bestuurster worden verzocht contact op te nemoest even wachten voordat ze men met de politie via 0900-8844
een parkeervak voor de Action in of anoniem via 0800-7000.

Iets gezien?
Vernieling aan
auto

Internationale karatewedstrijd

Tweede plaats voor Kaylee
van sportschool Wassanim

raakt mag worden. Vanaf 14 jaar
is dat anders, er moet geraakt
worden, anders heb je geen punten gescoord. Met dien verstande
dat het ook weer niet te hard mag
zijn, want het moet wel leuk blijven. Bij de heren werd zwaar gevochten. Daar waar Gavin normaliter altijd in de prijzen zat, kwam
hij deze keer net iets te kort, maar
het was wel een leerzame wedstrijd. Bij de dames kreeg Kaylee het ook bepaald niet cadeau.
Ook zij was meestal de winnaar,
dit keer kwam zij er na een paar
stevige partijen als tweede uit
de bus. Het waren pittige, maar
sportieve wedstrijden met een
geweldig resultaat voor beide kasievelijk de datum verkeerd ge- 14 februari en dit moet natuurlijk rateka’s. Meer zelfverzekerd over
meld in een politiebericht over vrijdag 14 februari zijn. Ook de straat kunnen lopen? Dan is een
een onwel geworden persoon op leeftijd van de onwel geworden verdedigingssport zeker aan te
de Burgemeester Kasteleinweg vrouw uit Aalsmeerderbrug klop- raden. Voor meer informatie kan
ter hoogte van de Stommeerka- te niet. Er stond 23 jaar, maar ze is contact opgenomen worden met
de. In het bericht stond zaterdag 25 jaar. Excuses.
Kees Steegman via 06-53114752.

Aalsmeer - Zaterdag 16 februari was er een grote internationale karate wedstrijd in Enschede waaraan 24 verschillende karatescholen aan meededen uit
6 verschillende landen. Aan de
woners zagen een man voor het wedstrijden werd ook deelgenoraam van de logeerkamer staan men door twee leden van karamet in zijn hand een schroeven- teschool Wassanim uit Aalsmeer.
draaier. Bij het zien van de bewo- Dit waren Kaylee Buijs, groene
ners stopte hij direct en maakte band, en Gavin Luijendijk, rode
Aalsmeer - Op woensdag 19 fe- zich uit de voeten. De politie is di- band. Een verrassing voor beide
bruari is geprobeerd in te breken rect een buurtonderzoek gestart, was dat zij ingedeeld waren bij
in een woning aan de Stommeer- maar de inbreker is niet meer de volwassenen, wat voorheen
kade. De bewoners schrokken aangetroffen. De inbraakpoging niet zo was. Er is een leeftijdswakker van de deurbel, gevolgd heeft tussen kwart over twaalf en grens tot en met 13 jaar waarin
door bonken op het raam. De be- half één ‘s nachts plaatsgevonden. met sparren niet of heel licht ge-

Luidruchtige
inbreker

maar hiervoor was eveneens een
maximum tijd in de planning opgenomen. In Aalsmeer hadden de
trouw-ambtenaren een gewone
dag. Geen hordes aanmeldingen
en daarom alle tijd voor de twee
setjes die speciaal deze datum uitgekozen hadden om te trouwen.
En daarmee heeft Aalsmeer een
passende en best unieke toevoeging aan de al bijzondere cijferreeks van deze 20ste februari: 02
Aalsmeer - Vorige week is abuop 20-02-2020 getrouwd!

Niet zaterdag,
maar vrijdag!

middag uit de reeks, staat gepland voor zondag 5 april. Wederom is de afmijnzaal het decor
voor de films uit het archief van
de Stichting Oud Aalsmeer. Het
thema is dan de Tweede Wereldoorlog. Er wordt alweer 75 jaar
in vrede geleefd en dit wordt gevierd door een tweetal films te
vertonen: Bevrijdingsfilm Dorp
en bevrijdingsfilm Oosteinde.
Bezoekers worden ontvangen
met een kop koffie of thee rond
de klok van 13.30 uur. Om 14.00
uur gaat de filmmiddag van start.
Tussendoor wordt een pauze ingelast en het einde is rond 16.00
uur. De toegang bedraagt, inclusief consumpties, 7,50 euro per
persoon. Vooraf aanmelden is
niet nodig, maar wees er tijdig bij,
want vol is vol.
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Rene Kruit wint opnieuw
dartavond bij Poel’s Eye

Voor beginners en gevorderden

Hardloopclinics bij AVA
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
29 februari starten er twee verschillende hardloopclinics van
zes weken bij Atletiekvereniging
Aalsmeer. Er start zowel een serie trainingen voor de startende
als een serie trainingen voor de
meer gevorderde hardloper. Wekelijks train en de groepen 1,5 uur
onder leiding van ervaren trainers. Je krijgt een trainingsschema en leert van alles over dingen die met hardlopen te maken
hebben, zoals hardloopstijl, kleding, schoenen, voeding, afvallen, trainingsschema’s en blessurepreventie. Samen trainen is gezellig, inspirerend en motiverend.
Bovendien ga je met de juiste begeleiding en een stok achter de
deur zeker je doel halen! Voor de
beginnende hardlopers hebben
de trainingen het karakter van
Start to Run waarbij er van nul
af aan wordt toegewerkt naar 20
minuten hardlopen aan een stuk.
De nadruk ligt hierbij op een verantwoorde opbouw en gezellig,
samen trainen. Iedereen kan aan
deze starterscursus meedoen,
ongeacht leeftijd of conditie.
Meer geoefende hardlopers wor-

den tijdens deze clinic voorbereid op 10 kilometer hardlopen.
Er wordt onder andere aandacht
besteed aan het verbeteren van
de looptechniek, snelheid en specifieke wedstrijdvoorbereiding.
Om mee te kunnen doen aan
deze cursus moet je al minimaal
een half uur aan een stuk kunnen
hardlopen. De trainingen vinden
plaats op en rondom de nieuwe
atletiekbaan van Aalsmeer aan
de Sportlaan. De eerste training
is op zaterdagochtend 29 februari van 9.00 tot ongeveer 10.30 uur.
Daarna is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee nog even na te praten
in de kantine.
Enthousiast geworden? Kijk dan
op www.avaalsmeer.nl voor alle informatie en het inschrijfformulier. Aanmelden kan via e-mail
trainen@avaalsmeer.nl of telefonisch bij Annemieke Hollander
(06-18069374) of Marjan van Ginkel (06-12204492).
Als je twijfelt of een van deze clinics iets voor je is, mag je aanstaande zaterdag ook gewoon
komen een keer meedoen om
het te proberen.

Vervanging kunstgras voor smart court

Hele jaar door tennissen
bij TV Kudelstaart
Kudelstaart - De tennisliefhebbers in Kudelstaart moeten deze
winter op ‘een houtje bijten’ als ze
een balletje willen slaan. Tennis
Vereniging Kudelstaart gaat namelijk na een grondige enquête
de wens van haar leden verzilveren en vervangt momenteel haar
kunstgrasbanen met een ondergrond die qua speeleigenschappen erg lijkt op kunstgras, maar
qua kleur en uitstraling lijkt op
gravel: smash court genaamd.
Smash court is beter tegen weersomstandigheden bestand dan
gravel, zeker als deze baan ook
op een lava ondergrond wordt
aangelegd, en kan dan ook het
hele jaar door bespeeld worden.
Smash court behoort tot de categorie ‘roodzand kunstgrasbanen’.
Smash court banen kunnen het
hele jaar door onder nagenoeg
alle weersomstandigheden bespeeld worden en het hele jaar

doorspelen is precies wat TV Kudelstaart haar leden aanbiedt
en wat haar leden wensen: niet
in een binnenhal spelen als het
weer tegenzit, maar met zon
en soms een beetje wind lekker
sporten in de buitenlucht.
Medio maart weer open
Smashcourt gaat met goed onderhoud minstens 12 tot 14 jaar
mee. Leden van TV Kudelstaart
hebben aangegeven daarmee
ook het ‘duurzaam en gezond ondernemen’ van de club te willen
steunen. De zeven speelbanen
worden op dit moment allemaal
voorzien van de ‘smash court ondergrond’. Medio maart staan de
deuren/hekken weer wagenwijd
open voor de spelers en alle bezoekers van Tennis Vereniging
Kudelstaart. Kijk regelmatig op
de facebook-pagina van TV Kudelstaart voor de laatste updates!

Diverse activiteiten voor 50-jarig jubileum

Het draait niet alleen om
tennis bij TV Rijsenhout

toernooi werden getrakteerd op
een kopje koffie met een heerlijke petit four, gesponsord door
de plaatselijk bakker. Terwijl de
storm Ciara buiten alles omver
blies beleefden de bridgers een
gezellige bridgemiddag. In een
goedgevulde kantine werd aan
acht tafels gestreden om de eeuwige roem voor de winnaars. Leden van de jubileumcommissie
verzorgden de bardienst. Zij zorgden er voor dat de bridgers niets
te kort kwamen, hapjes waren
er in overvloed. De uitslag: DerRijsenhout - Op 26 novem- de Corrie Aelbers en Truus Dekber 2020 bestaat Tennisvereni- ker, tweede Ina en Nico Moolging Rijsenhout vijftig jaar en huyzen en eerste Magda van der
dat wordt gevierd! Om dit gou- Vlugt en Annemiek Brugman. Alden lustrum te vieren staan er le winnaars ontvingen een prachvanaf januari 2020 iedere maand tige fles wijn, gesponsord door
een sportieve of feestelijke acti- de plaatselijke Beton fabriek. Het
viteit op de kalender. Voor ieder- was weer ouderwets gezellig bij
een, van jong tot oud, oud-le- TVR. Kortom, het bridgetoernooi
den en niet-leden is er een super was een succes en hier werd ook
leuk programma opgesteld. Het al voorzichtig gevraagd om herin januari geplande ‘snert’ tennis- haling.
toernooi kon helaas door slechte
weersomstandigheden niet door- Gouden randje
gaan. De geplande jubileum acti- Door de inzet van veel enthouviteiten in februari gelukkig wel. siaste vrijwilligers, de bijdrage
Aan deze activiteiten konden ook van sponsoren en de deelname
niet-tennissers meedoen!
van leden, oud leden en niet leden aan de jubileumactiviteiten
Keezen en klaverjassen
wordt het voor Tennisvereniging
Donderdagavond 6 februari was Rijsenhout een jaar met een gouer keezen en klaverjassen in het den randje. Lid worden van deze
clubhuis van TVR, georganiseerd gezellige tennisvereniging? Infordoor Linda en Marcel. Er waren matie is te vinden op de websidertig deelnemers van oud tot te, onder tabblad ‘over ons’: www.
jong, wat leuke mixtafels oplever- tvrijsenhout.nl.
de. Ook was er ruimte voor een
tafel met ‘keezers’. Daar was een Oud-leden
hoop lol en tot op het laatst span- Oproep aan onze oud-leden: Vind
nend. Nicole en Sandra hebben je het leuk om mee te doen met
het keezen gewonnen van Mar- één van de jubileumactiviteiten.
ja en Geertje. Vanwege het jubile- Stuur dan een mail met je naam,
um werd iedereen getrakteerd op adres, postcode en woonplaats
een kopje koffie met een heerlij- naar
jubileumfeesttvr@gmail.
ke petit four, gesponsord door de com en er wordt informatie geplaatselijk bakker. De pilsjes, fris- stuurd.
jes, wijntjes en hapjes werden deze avond geserveerd door Raphaelle en Debby. De uitslag van
het klaverjassen: Derde is geworden Kemp de Ron, tweede Marco Aelbers en eerste de heer Honcoop. Het was een avond met
veel gezelligheid en speelplezier,
waarbij heel veel leuke herinneringen over vijftig jaar TVR werden opgehaald. Voor herhaling
vatbaar!
Bridgetoernooi
Zondagmiddag 9 februari werd
er gebridged in het clubhuis van
TVR. Ook de deelnemers aan dit

Basketbal
wedstrijden
met 444 punten en Bets Teunen
op drie met 511 punten. Bij het
klaverjassen was de hoogste eer
voor Jasper Blom met 5384 punten, gevolgd door Huub BouwKudelstaart - Iedere donderdag- meester met 5022 punten en Bets
middag is er voor 55+ers een ge- Romkema 5004 punten. Belangzellige kaartmiddag in het Dorps- stelling voor deze kaartmiddag?
huis van Kudelstaart. Van 13.30 De ouderensoos heet zowel jotot 16.30 uur staan jokeren en keraars als klaverjassers van harklaverjassen op het programma. te welkom. Kom gerust eens kijOp donderdag 20 februari is het ken of speel direct mee. Voor injokeren gewonnen door Jopie lichtingen: Hans van Schuilende Grauw met 288 punten, Tru- burg, penningmeester, telefoon:
dy Knol eindigde op plaats twee 06-12699009

Spelers welkom
bij Ouderensoos

Zaterdag 29 februari:
16.30 uur: Mapleleaves M18 BVA M18
Zondag 1 maart:
12.00 uur: BVA V16 - BC Apollo
Amsterdam V16
13.45 uur: BVA MSE2 - SV
Christofoor MSE1
13.45 uur: BVA M16 - BV
Amsterdam M16
13.45 uur: BVA M18 - MBCA
Amstelveen M18
De thuiswedstrijden worden gespeeld in sporthal de Proosdijhal,
Kudelstaart. Publiek is ter aanmoediging van de teams van harte welkom.

Kudelstaart - De afgelopen dartsavond van de dartclub Poel’s Eye
in het Dorpshuis van Kudelstaart
was de elfde speelavond van het
seizoen. Het was één week na
de Dutch Open in Assen, waar
een groot gedeelte van de darters naar toe was geweest. Floortje Van Zanten presteerde van alle Poel’s Eye deelnemers het beste in Assen. In een deelnemersveld van meer dan 600 dames bereikte zij de laatste acht, een uitstekende prestatie. Ook bij de
Poel’s Eye ging zij onverdroten
door, zij bereikte voor de tweede keer op rij de finale. Rene Kruit
won echter voor de tweede keer
dit seizoen en de elfde keer ooit
de speelavond. Danny de Hartog
won de eerste speelavond van dit
seizoen, maar bereikte nu de finale van het tweede niveau. Joris Voorn bereikte tot nu toe vier
keer de finale van het vierde niveau, maar bereikte nu niet alleen
voor het eerst ooit de finale van
het tweede niveau, maar won deze ook nog eens op knappe wijze.

Ook Luc van de Meer zorgde voor
een leuk wapenfeit, hij had voor
het eerst ooit de hoogste uitgooi
van de avond met een mooie finish van 119. Frank Droogh zorgde voor een mooi slotakkoord, hij
gooide een pijl raak met het spel
de triple Pot. Hiermee beloonde
hij zichzelf met een mooi geld bedrag.
De volgende speelavond van de
Poel’s Eye is op vrijdag 6 maart.
Hopelijk zijn er nieuwe gezichten. Elke darter kan zonder opgave vooraf meedoen, de Poel’s Eye
is laagdrempelig en geschikt voor
alle niveaus. Man en vrouw, jong
en oud, iedereen speelt door elkaar, maar dankzij het vier niveau
systeem komt iedereen op zijn eigen niveau terecht.
Deelname is geheel vrijblijvend
en houdt geen verplichtingen
voor later in het seizoen in. De
inschrijving sluit om 20.00 uur,
deelname kost vier euro en de
minimum leeftijd is 15 jaar. Op de
website www.poelseye.nl is nog
meer informatie te vinden.

De finalisten van de hoogste ronden: Danny, Rene, Joris en Floortje.

Tim van Tiem scoort bij
Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 13 februari is de volgende competitieronde gesjoeld bij Sjoelclub
Aalsmeer. Tussen de 5 kilometerrace van schaatser Sven Kramer
door scoorde de al weken in vorm
zijnde Tim van Tiem 25 punten bij
elkaar, veruit de hoogste van de
avond. In de B-Klasse kwam Mirjam van den Berg nog het dichtst
in de buurt met 18 punten. In de
A-Klasse was 9 punten voldoende
voor de eerste plaats voor Theo
van Leijden en de C-Klasse was
de hoogste eer voor Wim van der
Geest met 13 punten.
Uitslagen per Klasse: Hoofdklasse: 1. Tim van Tiem, 2. Hans van
Leeuwen, 3. Cock Tukker. A-Klasse: 1. Theo van Leijden, 2. Cor
Franck, 3. Elisa de Jong. B-Klasse: 1. Mirjam van den Berg, 2. Dirk
Mol, 3.Cock van der Vlugt. C-Klasse: 1. Wim van der Geest, 2. Klaas
van Leeuwen, 3. Maria Baggen.

Halve marathon
Zaterdag 15 februari is in Hillegom een halve marathon gesjoeld. De deelnemers sjoelden totaal 35 bakken. In de AKlasse won Tim van Tiem met
maar liefst een gemiddelde
van 141,03. Vader Leo van Tiem
werd tweede (139,23) en Paul
van den Berg met 131,03 derde.
Marry Verhoeven was de beste vrouw op een vierde plaats
met 128,86 gemiddeld. Elisa de
Jong, haar dochter, werd zesde
met 124,14. In de C-Klasse werd
Wim van der Geest negende
met 104,83.
De volgende competitieavond
is vanavond, donderdag 27 februari, in het Dorpshuis van Kudelstaart en begint om 20.00
uur. Kijk voor informatie en
meer uitslagen op www.sjoelclub-aalsmeer.nl

Wim van der Geest, eerste in C-Klasse. Tim van Tiem, winnaar in Hillegom.

Wedstrijden
veldvoetbal
Zaterdag 29 februari:
F.C.AALSMEER
Hoofddorp 2 - F.C.A. 3
Pancratius 45+ - FCA 45+
Vrouwen
VVA V2 - F.C.A. V3
S.C.W.
IJmuiden 6 - S.C.W. 4
Zondag 1 maart:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – Sp.Leiden 1
Hillegom 5 - F.C.A. 2
F.C.A. 3 – Velsen 8
F.C.A. 5 - Hoofddorp 16

14.30 u
15.15 u
14.30 u
14.30 u

14.00 u
11.00 u
11.30 u
11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 - Nicolaas Boys 1 14.00 u
Swift 7 - R.K.D.E.S. 3
15.00 u
R.K.D.E.S. 4 - S.D.Z. 5
12.00 u
RKDES 5 - Hoofddorp 9 12.00 u

ten. Gevolgd door Gerrie en Carla met 5268 punten en Martin van
Stijn en Wil Jak met 5238 punten. De poedelprijs was voor Paul
Schouten en Cor Knol met 3894
Aalsmeer - Weer een volle zaal, punten. Komende vrijdag 28 femet twaalf tafels was het gemoe- bruari is er weer gewoon klaverdelijke sfeer afgelopen vrijdag jassen. Iedereen is van harte wel21 februari bij Buurtvereniging kom in buurthuis Hornmeer aan
Hornmeer. Het koppelkaarten is de Dreef 1. Zaal open vanaf 19.30
gewonnen door Co Eikelenboom uur voor koffie, thee en inschrijen Ans Doeswijk met 5348 pun- ving. Aanvang is 20.00 uur.

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
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Nog van alles mogelijk in competitie

Schaken Hoofdklassecompetitie

Aalsmeer - Waar gaat dat eindigen, met nog drie competitieavonden voor de boeg wordt het
drukker en drukker bij het hartenjagen. Waar de klaverjassers
achterblijven bij FC Aalsmeer
groeit het aantal deelnemers gestaag bij dit onderdeel, liefst 18
liefhebbers(sters) waren present
afgelopen vrijdag. Men komt
zelfs vanuit De Kwakel om aan
dit festijn mee te mogen doen.
Dan is het toch maar weer mooi
om te zien dat een van de ‘outsiders’, Martin de Bok, genadeloos
toeslaat en maar liefst 65 punten
(110) voorsprong had op de nummer twee, Esther van der Hoorn
(175). Plaats drie was voor Mariska Bus met 183 punten. De poedelprijs mocht Dennis Zaal met
293 punten in ontvangst nemen.

Aalsmeer - In de vijfde ronde van
de Leidse Hoofdklassecompetitie moesten de schakers van AAS
aantreden tegen het team van
ASC A uit Alphen aan de Rijn. Een
belangrijke wedstrijd, want beide teams verkeren min of meer
in degradatiegevaar. Olaf Cliteur
opende de score met een vreedzame remise tegen Dick Roosa.
Aan bord 1 opende Jasper van
Eijk de aanval op de vijandelijke
koningsstelling van Paul de Vries
met een mooi loperoffer op g6.
Het zag er inderdaad allemaal
heel dreigend uit, ware het niet
dat de eigen koningsveste tegelijkertijd een tegenaanval moest
ondergaan. Kennelijk overzag
Jasper een tactische riposte waardoor hij ineens moest capituleren. Aan bord 2 had Simon Groot
wat moeite om in zijn spel te komen. Tegenstander Martin van
Gils koos een veelbelovend plan
dat de nodige hoofdbrekens en
dito bedenktijd kostte. Gelukkig
liet de opponent een lelijke steek
vallen in de afwikkeling naar een
kansrijk eindspel, waardoor Simon ineens een winnende aanval
kreeg via het centrum. Vrij snel
daarna speelde Jeroen Cromsigt
remise tegen Rudolf Kat, waarmee een 2–2 tussenstand werd
bereikt. Gelet op de stellingen op

Feest voor hartenjagers
bij FC Aalsmeer
Ook hier is de competitie nog
lang niet beslist en dat is ook wat
het klaverjassen aangaat. Nu waren het Mireille Ruts en Mirjam
Curdovan die de eerste plaats
weer eens kwamen opeisen met
5296 punten. Op de tweede
plaats van deze competitie: Viola Timmer en Ingrid de Groot met
5133 punten en plaats drie was
voor Karel Bus en Rob Springintveld met 5095 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Jack van
Muiden en Andre de Vries met
3610 punten. Weinig verschil verder bij de uitslagen dus hier is ook
nog van alles mogelijk.
De volgende kaartavond is op
vrijdag 6 maart in het clubgebouw van FC Aalsmeer aan de
Beethovenlaan. Aanvang is 20.15
uur, aanwezig vanaf 20.00 uur.

Bijdrage aan succes Team Sunweb

Goed profdebuut van
renner Nils Eekhoff
Rijsenhout - Koersritme kweken,
goed werk leveren voor het team,
een sterke tijdrit rijden en een
feestje met champagne vieren na
een zege van ploeggenoot Cees
Bol. Het debuut van wielrenner
Nils Eekhoff voor profteam Sunweb in de Ronde van de Algarve
smaakte naar meer. In het klassement van de vijfdaagse wedstrijd
eindigde de Rijsenhouter afgelopen zondag op een bescheiden 119ste plek. Maar hij had zich
wel kunnen tonen in de slotfases
van de twee sprintetappes. In de
derde rit leverde hij met een lange kopbeurt een welkome bijdrage aan de zege van Bol, het eerste succes van de nieuw gevormde Sunweb sprintploeg. In de tijdrit op de slotdag werd Eekhoff
knap 37ste, een fractie van een
seconde trager dan Mathieu van
der Poel en met beperkte achterstand op wereldtoppers Van
Avermaet, Nibali, Wellens, Thomas en Mollema. De tijdrit en
het eindklassement in de Algarve werden overtuigend gewon-

nen door het Belgische toptalent
Remco Evenepoel.
Aankomende zaterdag 29 februari rijdt Nils Eekhoff als helper van
de kopmannen Benoot, Kragh
Andersen en Bol de Omloop
Het Nieuwsblad en een dag later Kuurne-Brussel-Kuurne, twee
Vlaamse topkoersen. Daarna
staan voor hem Parijs-Nice (8 tot
15 maart), Dwars door Vlaanderen (1 april), Scheldeprijs (8 april)
en Parijs-Roubaix (14 april) op het
programma. De wedstrijden van
aankomend weekeinde zijn live
te volgen op de Vlaamse vrt.

del tweede met 1583 punten en
Astrid Overbeek derde met 1572
punten. Met bijna honderd punten verschil met de nummer twee
is het Jan Joore weer gelukt om
de eerste positie in te nemen. Dit
keer met een score van 1671 punten. Ook in de C-klasse is er deze avond een groot gat tussen de
nummer één en twee. Deze plekken worden ingenomen door Simone Groen met 1568 punten en
Coby de Jong met 1394 punten.
Femmy Korte sluit deze top drie
af met 1367 punten.
Op donderdag 5 maart is de volgende sjoelavond in dorpshuis
De Reede in Rijsenhout. Ook dan
wordt er gespeeld van 19.30 uur
tot ongeveer 22.30 uur. Meer
informatie? Bel dan naar 0625214082 of kijk op www.facebook.com/sjoelclubrijsenhout.

Nieuwe leden heel hartelijk welkom

Sterk spel damclub K&G
De Kwakel - De Kwakelse damclub kan amper haar hoofd boven water houden, maar dat
hoofd werkt nog goed. Dat ondervonden de dammers van Purmerend die maandagavond naar
’t Fort De Kwakel togen. Purmerend staat een plaats hoger dan
K&G en is altijd al een geduchte
tegenstander gebleken.
Na ruim twee uur dammen is
er nog geen enkele tekening in

Handbal BeNe League

Winst voor Heren 1 van
Greenpark Aalsmeer
Aalsmeer - Handbal Heren 1 van
Greenpark Aalsmeer heeft afgelopen zaterdag 22 februari in eigen huis goede zaken gedaan
door in de BeNe League-competitie met ruime cijfers te winnen
van het Belgische Tongeren. De
eerste minuten waren even wennen voor de Aalsmeerse handballers en hier profiteerde Tongeren
van. Er werd gelijk een gat van
drie punten geslagen. Het zette
Aalsmeer op scherp en vanaf ongeveer de vijftiende minuut werd
de leiding overgenomen en niet
meer uit handen gegeven. Terwijl Aalsmeer regelmatig scoorde, had HV Tongeren verschillende periodes waarin geen doelpunten werden gemaakt. De rust
gingen de teams met een 16-10
voorsprong voor Greenpark. Ook
de tweede helft kreeg het publiek
boeiend handbal te zien van met
name Aalsmeer. HV Tongeren wist
iets terug te komen, maar Greenpark verslapte niet en bleef tot de
laatste minuut scherp. Nog liefst
18 maal wist Aalsmeer te scoren,

tegen 12 doelpunten van Tongeren. Eindstand: 34-22. De meeste punten voor Aalsmeer zijn gemaakt door Donny Vink (7), Rob
Jansen en Niko Blaauw (elk 6), Samir Benghanem (5) en Niels de
Jong (4). Aanstaande zaterdag 29
februari is de één na laatste wedstrijd in de BeNe League. Greenpark Aalsmeer reist af naar het
verre Zwartemeer om het vanaf 20.00 uur op te nemen tegen
Hurry Up (nummer zes). De laatste wedstrijd in de BeNe League
is op zaterdag 7 maart thuis in
De Bloemhof. Vanaf 20.00 uur is
HC Atomix de tegenstander van
Greenpark Aalsmeer.
Dames 3 naar Marokko
Nog ander handbal-nieuws: Dames 3 van Greenpark Aalsmeer is
uitgenodigd om op 12 maart te
komen handballen in Marokko.
De dames spelen daar in Tetouan tegen het eerste team van AlSadd, dat op het hoogste niveau
speelt in Marokko.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Ster van Zwolle
Voor Owen Geleijn uit Rijsenhout
en Jordy Buskermolen uit Kudelstaart begint het wegseizoen
aanstaande zaterdag 29 februari
in de nationale openingsklassieker Ster van Zwolle. Geleijn rijdt
voor Opleidingsteam Jumbo-Visma, Buskermolen voor Team Trias-Mooi Jong. Vanaf circa 15.00
uur is de wedstrijd te zien op rtv
Oost.

Jan Joore weer eerste bij
Sjoelclub Rijsenhout
Rijsenhout - Ondanks het slechte weer waren bijna alle leden op
donderdag 20 februari aanwezig voor de elfde sjoelavond van
het seizoen. Marry Verhoeven en
Paul van den Berg gooiden in de
Hoofdklasse allebei 1941 punten.
Hiermee staan zij deze keer op
een gedeelde eerste plaats. Thomas van Brakel behaalde de één
na hoogste score, namelijk 1895
punten gevolgd door Elisa de
Jong met in totaal 1880 punten.
Deze keer niet 1810 punten, maar
toch heeft Martje Baardse met
1700 punten één van haar hoogste scores tot nu toe gehaald en
staat hiermee op plek twee in de
A-klasse. Til Vermeer is eerste geworden met 1747 punten. Marjo Sym eindigt deze avond op de
derde plaats met 1620 punten.
In de B-klasse wordt Plonie Ver-

AAS A boekt belangrijke
overwinning op ASC A

de strijd, vier mooie evenwichtige partijen. Geheel tegen zijn
gewoonte in is René de Jong
het eerste uit, remise is het resultaat van de nog ongeslagen
KDO-man in de bondswedstrijden. Wim Keessen was inmiddels
een schijf voor gekomen, dat zag
er goed uit. Kopman Wim Konst
voegde vervolgens een mooi
punt toe door zijn tegenstander
van veel hogere rating op remi-

dat moment werd een 6–2 overwinning geteld. Helaas sloeg het
noodlot toe aan bord 6 waar Willem Hensbergen met een vol stuk
voor ineens een vol paard cadeau
deed aan zijn tegenstander Richie Bartels. Heerlijk die lichaamstaal op zo’n moment! Met een
verbaasd gezicht accepteerde de
opponent na enig nadenken toch
maar het geschenk. Er resteerde
een stelling waarin beide spelers
over een gevaarlijke vrijpion beschikten. Even leek het er op dat
Willem toch nog op slinkse wijze
de partij in zijn voordeel kon beslissen, maar uiteindelijk bleek Richie toch iets dieper gerekend te
hebben en daarmee de partij kon
opeisen. Met 2–3 achter beslisten
Henk Noordhoek en Marcel Mol
op overtuigende wijze hun partij. Beide spelers hadden eveneens eerder al een stuk gewonnen en lieten hun tegenstanders
Eric Fraikin en Jeroen Frijling niet
meer glippen. Daarmee kwamen
de Azen op 4–3 voor en resteerde
de partij van Ron Klein. Ron had
een toreneindspel met een pion
meer, maar slaagde er uiteindelijk
niet in te winnen. Zijn tegenstander Arian de Bruijne verdedigde
zich taai waardoor Ron in remise
moest berusten.
Door Simon Groot

Dinsdag speelavond in ‘t Middelpunt

Dartliefhebbers gezocht
Aalsmeer - Waarschijnlijk mede vanwege de schoolvakanties
was de opkomst bij het darten
op dinsdagavond 18 februari matig te noemen. Later op de avond
kwam er nog wel een nieuw gezicht binnen lopen: Ivo. Hopelijk
komt hij vaker. Hij heeft kunnen
zien hoe ontspannen het er aan
toe gaat in ‘t Middelpunt , muziek en drankjes zijn aanwezig en
later op de avond werd nog op
bittergarnituur getrakteerd. Blijft
natuurlijk wel dat iedere darter
graag hoge scores wil gooien en
zoveel mogelijk games wil winnen. Het zat Iwan van Egdom niet
mee. Hij verloor van Henk van der
Stroom, van Ans Engel en van Peter Bakker. Wel wist hij later een

game te winnen van Ben van
Dam. Ans redde het net niet tegen Ben en Peter, maar won wel
de overige wedstrijden zodat zij
op de derde plaats eindigde. Ben
moest zowel in de wedstrijd als
in de eindstand Peter voor laten
gaan en eindigde zodoende als
tweede. Net als vorige week werd
Peter opnieuw nipt de winnaar.
Er is behoefte aan meer afwisseling van tegenstanders. Daarom wordt iedereen vanaf 16 jaar
gevraagd na te denken over het
bezoeken en meespelen tijdens
de dartavond op de dinsdag in
‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. Toegang 2,50 euro per
persoon. Aanvang vanaf 19.45
uur.

Zaalvoetbalcompetitie

ZABO ronde 9 in Bloemhof
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt zaterdag 29 februari voortgezet met de negende speelronde. Speellocatie is ditmaal sporthal de Bloemhof aan
de Hornweg. Publiek is van harte
welkom en heeft gratis toegang
bij de ZABO. Om 19.00 uur begint
Polonia Aalsmeer aan de wedstrijd tegen International Smokers Team. Om 19.45 uur komt Joga Bonito in actie tegen de ploeg
van Woei. Om 20.30 uur speelt
Amsec Piller tegen Street Football Team en om 21.15 uur is er als
afsluiter de zaalvoetbalpartij tussen Green Fingers Uitzendbureau
en Football Fanatics.

Ronde 8 en stand
De uitslagen van vorige week
zaterdag in de Proosdijsporthal
(speelronde 8) waren als volgt:
Street Football Team tegen Polonia Aalsmeer 2-3. International Smokers Team tegen Football
Fanatics 3-6. Joga Bonito tegen
Green Fingers Uitzendbureau 0-5.
Woei tegen Amsec Piller 0-5. Huidige stand: Football Fanatics 8-22, Wim Metselaar (7502) strijdend om de tweede plaats op de 200 meter tijPolonia Aalsmeer 8-19, Green Fin- dens het NK Indoor atletiek. Foto: Ed Tuk
gers Uitzendbureau 8-15, Amsec
Piller 8-10, International Smokers
Team 8-10, Joga Bonito 8-9, Street
Football Team 8-7, Woei 8-1. Meer
informatie is te vinden op www.
zaboaalsmeer.nl

se te houden. Na bijna drie uur pen stijgen wat betreft het aantal
dammen zette Wim Keessen zijn leden. Nieuwe dammers zijn dan
team na een overmacht eindspel ook heel hartelijk welkom.
op voorsprong , 4-2 voor Kunst en
Genoegen. Adrie Voorn had nu
aan een puntje voldoende, maar
het werden er zelfs twee. Na een
bijzondere slagwisseling bleef
zijn opponent beduusd achter,
een schijf minder en een verloren
eindspel, eindstand 6-2. Door dit
resultaat klimt K&G naar een zeer
verdienstelijke derde plaats in de
hoofdklasse.
Het seizoen kan sportief gezien al
geslaagd genoemd worden, maar
het water blijft de club tot de lip-

Atletiek AV Aalsmeer

Nederlands record Wim
Metselaar bij NK Indoor
Aalsmeer - In het weekend van
22 en 23 februari nam Wim Metselaar van Atletiekvereniging
Aalsmeer deel aan het Nederlands Kampioenschap Indoor
voor Masters in de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder. De wedstrijden werden gehouden in het
Omnisport in Apeldoorn. Op zaterdag 22 februari kwam Wim uit
op de 400 meter. Na een wat trage start kon hij zijn aanvankelijke achterstand op de laatste 50
meter nog goed maken en eindigen als winnaar in 1 minuut en
24,08 seconden. Dit is een nieuw

clubrecord. Deze tijd is ruim onder de daarvoor gestelde limiet
en daarmee ook een nieuw Nederlands record.
Op zondag was het tijd voor de
200 meter. Er waren vijf deelnemers, wat uitzonderlijk veel is
voor deze M75 categorie, maar
daardoor wel een mooie strijd
opleverde. Vlak voor de finish
werd er nog fanatiek gestreden
om de tweede plaats, waarbij
Wim net aan het kortste eind trok
en derde werd met 0,2 seconde
achter nummer twee in een tijd
van 35.91 seconden.

