
“Aalsmeer is een fantastische ge-
meente, maar ik heb andere uit-
dagingen gezien en daar ga ik mij 
liever op richten. Sommige men-
sen zetten meerdere potjes op het 
vuur, maar dat vind ik niet verant-
woord en niet chique. Ik wil niet 
een paar maanden burgemeester 
zijn en dan ontslag nemen. In de-
cember heb ik de knoop doorge-
hakt en aangegeven niet mee te 
gaan in de sollicitatieprocedure.” 
Spijt zegt hij hierover niet te heb-
ben. “Je moet je hart volgen.” Over 
de nieuwe uitdaging blijft Jeroen 
Nobel geheimzinnig. Weer burge-
meester of een andere bestuurs-
functie? “Ik weet het nog niet. In 
ieder geval iets in de publieke om-
geving. Laten we het daar maar 
op houden.” 
 
Vertrouwen
Vier jaar geleden werd Jeroen No-
bel gevraagd door de toenmalig 
commissaris van de Koning, Jo-
han Remkes, om waarnemend 
burgemeester in Aalsmeer te wor-
den. Opdracht was de bestuurs-
cultuur te verbeteren. Op dit ver-
zoek kijkt hij met trots terug. “Het 
geeft aan dat de commissaris van 
de Koning vertrouwen had in mij. 
Het werd mijn eerste burgemees-
terspost.” Een pittige opdracht, 
want de raadsleden en wethou-
ders lagen behoorlijk met elkaar 
in de clinch. Regelmatig vielen er 
stevige woorden, stonden de frac-
ties lijnrecht tegenover elkaar en 
kon geen overeenstemming be-
reikt worden. Met als gevolg een 
grimmige sfeer en vergaderingen 
tot na middernacht. Aan dit laat-
ste heeft Jeroen Nobel als eer-
ste een einde gemaakt. De touw-
tjes als voorzitter van de gemeen-
teraad nam hij stevig in handen. 
Maar, dit was natuurlijk niet ge-
noeg. Er is hard gewerkt aan de 
onderlinge verhoudingen. Er is 
een klankbordgroep gevormd, er 
zijn gesprekken met elkaar en in-
dividueel gevoerd en gezamen-
lijke acties ondernomen. Na zo’n 
tweeënhalf was het resultaat dui-
delijk zichtbaar. “Maar”, aldus No-
bel. “Het oudzeer was nog niet 
weg. Na de verkiezingen hebben 
we gelijk afgesproken het anders 
te gaan aanpakken. We zitten als 

college en gemeenteraad veel 
meer op één lijn, stellen kaders en 
zoeken naar andere manieren om 
inwoners er actiever bij te betrek-
ken. Dat vraagt om een andere 
houding van de raad, wel van te-
voren uitgangspunten vaststellen 
maar daarna ook durven loslaten.” 
De bestuurscultuur is volgens No-
bel redelijk hersteld, maar blijft 
aandacht nodig hebben. Te vroeg 
weg? “Nou, het college en de raad 
moeten wel stappen blijven zet-
ten. Elkaar durven aanspreken en 
respect voor elkaar blijven tonen.”

Bedrijvig
Positief kijkt Jeroen Nobel terug 
op zijn vier jaar waarnemend bur-
gemeesterschap. Het verbeteren 
van de bestuurscultuur was na-
tuurlijk de belangrijkste opdracht, 
maar Aalsmeer is een bedrijvige 
gemeente waar veel ‘zaken’ spe-
len die aandacht en aanpak ver-
eisen. Waar Jeroen Nobel met ple-
zier op terugkijkt? Hij denkt na en 
zegt: “Iets wat zichtbaar voor de 
inwoners is dat we de openbare 
ruimte stapje voor stapje aan het 
opknappen zijn.” En dan volgen 
vlot meer onderwerpen: “De ont-
wikkeling van Greenpark is goed 
op stoom, dit hangt niet meer als 
een molensteen om onze nek, er 
zijn plannen voor goede huisves-
ting voor arbeidsmigranten, in 
de belangensector Greenport zit 
Aalsmeer stevig aan tafel, de de-
centralisaties in de zorg hebben 
we goed op orde gebracht, de in-
richting van de raadzaal vond ik 
een leuk project en nu de renova-
tie van het gemeentehuis en dat 
we een slag gemaakt hebben in 
de aanrijtijd van de brandweer. 
Daar ben ik trots op. Er zijn nu 
twee professionals op de kazerne 
die met behoud van het vrijwilli-
ge korps uitrukken. Sowieso mag 
Aalsmeer trots zijn op haar vele 
vrijwilligers.”
 
Respect
Voor de nieuwe burgemeester 
heeft hij de boodschap om voor-
al scherp te blijven. “Dat wat nu 
bereikt is ook behouden blijft. 
Je bent sneller iets kwijt dan dat 
het weer gevonden is. Respect 
en samenwerking zijn belang-

rijk.” En voor Aalsmeer hoopt hij 
dat de lasten ten opzichte van 
geluidshinder van vliegtuigen 
nu echt teruggebracht worden. 
“Schiphol legt een enorme druk 
op Aalsmeer. Ik vind dat er een 
fonds zou moeten komen vanuit 
de Rijksoverheid dat geld uittrekt 
om gebieden waar niets mag van-
wege het vliegverkeer opnieuw 
in te richten. Deze transformaties 
dragen bij aan een beter leefkli-
maat. Voor Aalsmeer en andere 
gemeenten is zelf deze verrom-
meling aanpakken fi nancieel niet 
haalbaar.”
 
Evenementen
En, blijft Jeroen Nobel na zijn ver-
trek Aalsmeer bezoeken? Niet 
meer wekelijks, want hij badmin-
tont niet meer in de Bloemhof, 
maar misschien wel bij één van de 
vele evenementen in Aalsmeer. 
De Pramenrace vindt hij heel leuk 
(“carnaval op het water”), evenals 
Vuur en Licht op het Water (“wel 
heel druk”) en wellicht komt hij 
naar de Bandjesavond. Het in-
terview eindigt namelijk onver-
wachts met een primeurtje. Je-
roen Nobel: “We zijn in gesprek 
om Bandjesavond weer te orga-
niseren.” Afwachten nog of dit 
evenement daadwerkelijk terug-
komt, maar het zou wel gewel-
dig zijn. Een leuk afscheidscadeau 
van de burgemeester voor alle in-
woners van Aalsmeer!
Door Jacqueline Kristelijn
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Aalsmeer - Vier jaar is Jeroen Nobel waarnemend burgemeester 
in Aalsmeer en tijdens de nieuwjaarsreceptie maakte hij bekend 
per begin april niet meer beschikbaar te zijn voor deze functie. 
Verrassend, want in november nog liet Jeroen Nobel tijdens de 
verkiezing Onderneming van het Jaar zich ontlokken dat hij best 
eerste burger van Aalsmeer zou willen blijven. Een ommekeer, dit 
afzwaaien? Een beetje een dubbel gevoel zegt hij erbij te hebben. 
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Machines weg 
na inbraak

Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 23 op donderdag 
24 januari is ingebroken in 
een meubelmakerij aan de 
Oosteinderweg, hoge num-
mering. Om binnen te komen 
hebben de dieven een rol-
deur opengewrikt. Gestolen 
zijn vijf freesmachines, twee 
zaagmachines, twee schuur-
machines en één schoon-
maakmachine. Er loopt een 
onderzoek door de politie.
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Aalsmeer - Aanstaande zondag 
3 februari staat een spannen-
de en bijzondere voetbalwed-
strijd op het programma. De der-
by FC Aalsmeer tegen RKDES Ku-
delstaart wordt gespeeld. Ieder 
jaar komen de teams elkaar in de 
competitie tegen en vorig jaar 
eindigde dit treff en op Aalsmeers 
grondgebied in gelijkspel. Dit 
keer is RKDES de gastheer en 
wordt gevoetbald aan de Wim 
Kandreef in Kudelstaart. Wordt de 

wedstrijd weer gelijk beslist, wint 
Aalsmeer of pakt Kudelstaart de 
punten? De wedstrijd begint om 
14.00 uur en uiteraard is publiek 
van harte welkom!

Derde helft
Wat de uitslag ook wordt, de der-
de helft (direct na de wedstrijd) 
wordt gezellig, want RKDES heeft 
zanger en dj Mark Meijer uitgeno-
digd om op te komen treden voor 
alle voetballers en supporters.

Dubbel gevoel bij afscheid van Aalsmeer

Burgemeester Jeroen Nobel: 
“Je moet je hart volgen”

Bekendmaking 
burgemeester 
van Aalsmeer

Aalsmeer - Op dinsdag 5 febru-
ari om 20.30 uur zijn belangstel-
lenden van harte welkom bij een 
extra raadsvergadering in het ge-
meentehuis. In deze vergadering 
maakt de gemeenteraad de kan-
didaat bekend voor de nieuwe 
burgemeester van Aalsmeer. 
De raadsvergadering start om 
19.00 uur. Het eerste deel vindt 
plaats achter gesloten deuren. 
Om 20.30 uur is de openbare 
zitting. Dan maakt de gemeen-
teraad de naam van de kandi-
daat bekend die hij aanbeveelt 
als nieuwe burgemeester van 
Aalsmeer. De bijeenkomst wordt 
ook live uitgezonden en is te vol-
gen via de website van de ge-
meente: www.aalsmeer.nl.

Voetbalderby:
Zondag RKDES tegen FCA!

Drie personen onwel 
door ‘vreemde’ geur
Aalsmeer - Maandag 28 janu-
ari omstreeks kwart voor vijf in 
de middag werd in een bedrijfs-
pand aan de Aalsmeerderweg 
een lucht geroken waar mensen 
onwel van waren geworden. Drie 
mensen gaven aan niet lekker te 
zijn en zich licht in hun hoofd te 
voelen. De oorzaak van de vreem-
de lucht was onduidelijk. Daarom 
werd de brandweer opgeroepen.
Opvallend genoeg was twee we-

ken eerder in het bedrijfspand er-
naast een hennepkwekerij ont-
dekt en ontmanteld. Reden ge-
noeg om drie andere bedrijfs-
panden te controleren. Mogelijk 
zorgde een andere hennepkwe-
kerij voor stankoverlast. Er is ech-
ter niets aangetroff en.
Mogelijk kwam de geur nog uit 
het pand met de reeds ontman-
telde hennepkwekerij.
Foto: VTF / Laurens Niezen

Aalsmeer - Op vrijdag 25 januari is 
aan het einde van de middag ge-
probeerd in te breken in een wo-
ning in de Berkenlaan. De bewo-
ner was op zijn werk en kreeg via 
zijn mobiel bericht dat het alarm 
afging. Hij heeft direct de buur-
man gebeld en gevraagd om een 
kijkje te gaan nemen, maar de da-
ders waren al gevlogen. De poli-

tie is eveneens gealarmeerd, maar 
heeft geen aanhoudingen kunnen 
verrichten. Op camerabeelden is 
te zien dat drie personen met een 
breekijzer met grof geweld probe-
ren de voordeur te open. De drie 
zijn weggereden in een BMW. De 
politie heeft de camerabeelden in 
handen gekregen en het onder-
zoek naar de daders loopt.

Poging inbraak in woning
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 17.450

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

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

WWW.MEERBODE.NL
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Kerkdiensten

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Martijn Piet. 
Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Do-
venvertolking en vertaling in 
het Engels. Om 19u. Baan 7 
Jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en 16.30u. met ds. 
S.J. Maliepaard uit Barneveld, 
gez.dienst met CGK.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommu-
nieviering in Kloosterhof met 
M. van Zoelen. Zondag in Kar-
melkerk om 9.30u. Eucharis-
tieviering m.m.v. Karmelkoor. 
Om 14u. Poolse dienst met 
Andrezej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds P.J. Vrijhof.

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

Zondag 10u. Dienst met dhr. J. 
Minnema uit Zwolle.

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

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring m.m.v. dames- en heren-
koor. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 10u. Dienst met Simeon 
Visscher.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. S.J. 
Maliepaard uit Barneveld en 
16.30u. Dienst in Het Licht-
baken. Oppasdienst kinde-
ren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Sonja van der 
Meulen. Tevens zondags-
school. Oppas op aanvraag: 
oppas@dgaalsmeer.nl. Collec-
te voor Lepra zending.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. ZWO-dienst 
met ds. Mirjam Vermeij.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaal-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. G.H. de Ruiter. Or-
ganist: R. Postma. Om 17u. 
Kamptrainingsdienst. 
Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. J. van Rumpt 
uit Nunspeet. Organist: Theo 
Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

 Zondag 3 februari

dag 4 februari 20u. met evang. 
Jacques Brunt in gebouw 
Mendel, Zwarteweg 98. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 5 
februari met Peter Slagter, ‘Te-
kens in het Johannes Evange-
lie’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

Waar is 
Siamees Taya?

Aalsmeer - Taya is een 12-jarige 
eigengereide Siamese poes die 
al een paar huisjes heeft gehad. 
Om te beginnen is zij als kitten 
in huis genomen door de familie 
van Esther Eveleens en zij hebben 
ook erg van haar gehouden. Ech-
ter, Taya bleek niet erg van druk-
te te houden. Zij is meerdere ma-
len ‘vermist’ geweest doordat zij 
ging zwerven op zoek naar een 
rustiger plekje. Op een gegeven 
moment had de familie Eveleens 
vijf katten en toen vond Taya het 
toch echt te druk. Ze heeft toen 
een fantastisch nieuw huis ge-
vonden aan de Helling. Hier is zij 
jaren met veel liefde verzorgd, 
maar helaas is zij sinds september 
vorig jaar hier ook weer vertrok-

Omgaan met verlies en verdriet
Rouwgroep bij Participe
Aalsmeer - Ook langere tijd na 
het verlies van een partner kan 
het nog moeilijk zijn om dit ver-
lies te aanvaarden en de draai 
weer te vinden. Het uitwisselen 
van ervaringen met mensen van-
uit vergelijkbare situaties, geeft 
veel herkenning en steun en 
daarom is Participe Amstelland 
voornemens een rouwgroep op 
te richten. Deze groep is bestemd 
voor mannen en vrouwen die 
hun partner onlangs, maar mini-
maal 6 maanden geleden, heb-
ben verloren. De groep biedt de 
mogelijkheid om samen met an-
deren verlieservaringen te delen 
en te kijken hoe opnieuw zin en 
invulling aan het leven gegeven 
kan worden. Onderwerpen die 
aan bod komen zijn onder ande-
re het overlijden, emoties rond-
om het verlies, omgang met de 

omgeving, veranderingen in het 
dagelijks leven, opnieuw beteke-
nis geven aan uw leven, herinne-
ringen aan de overleden partner 
en rituelen. De rouwgroep gaat 
bestaan uit tien wekelijkse bij-
eenkomsten van anderhalf uur en 
worden begeleid door een maat-
schappelijk werker en een ou-
derenadviseur. Voorafgaand aan 
de start van de rouwgroep zal 
er een intakegesprek plaatsvin-
den. Alle data zijn op woensda-
gen van 9.30 tot 11.00 uur. Bij mi-
nimaal acjt deelnemers gaat Par-
ticipe Amstelland van start met 
de rouwgroep. De bijeenkomsten 
zijn gratis en zijn bestemd voor 
bewoners uit Aalsmeer, Amstel-
veen en Uithoorn. Meer informa-
tie of aanmelden (voor 1 februa-
ri) via 0297-326670 of via email: 
team.aalsmeer@participe.nu

o e in e pil
Kudelstaart - Op woensdag 6 fe-
bruari houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie-inloop 
in gebouw de Spil aan de Spil-
straat 5, zijstraat van de Bilder-
dammerweg. 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.

Handwerken in 
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Woensdag 6 febru-
ari staat om 10.00 uur in de Ont-
moetingskerk aan de Werf de kof-
fie en de thee weer klaar. Neem 
een breiwerk, haken, patchwork 
of andere hobby mee. Ook zon-
der dat, welkom hoor! Heb je 
leuke patronen of iets gemaakt? 
Neem het mee! Naast handwer-
ken is het zeker fijn mensen te 
ontmoeten. Daarom staat de 
deur open voor iedereen uit Rij-
senhout. Voor meer inlichtingen 
kan contact opgenomen worden 
met Adrie van Limpt via 0297-
320799 of met Gre Tuinstra via 
0297-331545.

Voor kinderen met een handicap
Record opbrengst voor 
olle te an 

Regio - Collectanten van de Ne-
derlandse Stichting voor het Ge-
handicapte Kind (NSGK) zamel-
den maar liefst 928.615 euro 
in. Opnieuw een recordbedrag 
waarmee belangrijke initiatieven 
voor kinderen en jongeren met 
een handicap kunnen worden 
gerealiseerd. Zo’n 12.000 vrijwil-
ligers gingen in november 2018 
door heel Nederland met de col-
lectebus langs de deuren. Zonder 
hen, en zonder de mensen thuis 
die gul hebben gegeven, zou NS-
GK het belangrijke werk voor de-
ze kinderen en jongeren niet kun-
nen doen. Zij zorgen er zo voor 
dat kinderen met een handicap 
de kansen krijgen die ze verdie-
nen. De stichting bedankt daar-
om iedereen hartelijk voor dit 

prachtige resultaat. Wie wil mee-
helpen met de collecte voor kin-
deren met een handicap kan zich 
aanmelden via www.nsgk.nl of 
bel 020-6791200. 

Voor kindertehuis in Mexico
Cheque van OSA voor 

elp Paulien elpen
Aalsmeer - Opnieuw is een sub-
sidiebedrag uitbetaald door OSA 
aan de Stichting Help Paulien 
Helpen. Deze stichting heeft in 
2018 geld ingezameld door aller-
lei acties te organiseren in de ge-
meente Aalsmeer. Er is een be-
drag van 8.500 euro ingezameld. 
Penningmeester Stef Holling van 
OSA mocht dan ook een cheque 
van 2.500 euro overhandigen aan 
bestuursleden van de stichting, 

de heer en mevrouw Naber. Het 
geld wordt besteed aan het ver-
vangen van het waterreservoir en 
erbij plaatsen van een windmo-
len voor het oppompen van wa-
ter voor kinderhuis Pilar de Espe-
ranza te Reynosa in Mexico. Zie 
de website: www.helppaulienhel-
pen.nl. Meer informatie over de 
stichting Ontwikkelings-Samen-
werking Aalsmeer (OSA) is te vin-
den op: www.osa-aalsmeer.nl

 aalt 
oud papier op!

Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 1 februari haalt korf-
balvereniging VZOD het oude pa-
pier op in Kudelstaart. Gaarne pa-
piercontainers of dozen papier 
plaatsen waar ook de vuilcontai-
ners verzameld dienen te wor-
den. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Stichting 
Supporting Kudelstaart financi-
eel alle Kudelstaartse verenigin-
gen en instellingen. Dus verza-
mel het papier (geen melk en fris-
drank pakken s.v.p.) voor de eer-
ste vrijdagavond van de maand.
Kijk voor alle datums, nieuws of 
een aanvraag voor een financië-
le bijdrage op www.stichtingsup-
portingkudelstaart.nl

Papier en karton 
voor Con Amore

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore heeft op de eerste 
maandag van de maand een con-
tainer staan op de parkeerplaats 
van The Beach aan de Oosteinder-
weg 247a. Deze container kan ge-
vuld worden met oud papier, kar-
ton en verpakkingsmateriaal door 
particulieren en bedrijven. De op-
brengst komt ten goede van de 
koorkas. Maandag 4 februari staat 
de container klaar van 10.00 tot 
19.00 uur. Voor inlichtingen: Arie 
Koningen, tel. 0297-323847.

nloop en aal
nn i  ost nn

Aalsmeer - Woensdag 6 februa-
ri van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting onder het ge-
not van een kopje koffie of thee bij 
de Oost-Inn. Ook is er van 9.30 tot 
10.30 uur de Taal-Inn. Komt u uit 
het buitenland en wilt u het Neder-
lands beter leren verstaan en spre-
ken? Dan kunt u meedoen. Opge-
ven hoeft niet, maar kan wel via: 
taal-inn@hotmail.com. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Alle belang-
stellenden zijn welkom bij deze ac-
tiviteiten in de Oost-Inn in de Mika-
do aan de Catharina Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op de website 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

ken door veel aanloop in verband 
met ziekte van een van de eige-
naren. Nu wil Esther graag weten 
of Taya wellicht een nieuw huisje 
heeft gezocht en ook gevonden? 
Zij is voor meer informatie te be-
reiken via 06-51816565.
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31 JANUARI
 Expositie Fotogroep ‘Aalsmeer 

met andere ogen’ in gemeen-
tehuis. Te bezoeken tijdens 
openingsuren.

 Expositie Irene Kramer en San-
der Bosman in De Oude Vei-
ling, Marktstraat.

 Expositie Ons Tweede Thuis in 
Zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad. Te bezichtigen tot en 
met 31 januari. 

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

 Expositie 3-d printing in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat 9. T/m 
10 maart. Iedere donderdag 
tot en met zondag open van 
14 tot 17u.

 Gedichtendag in cultureel ca-
fe Bacchus, Gerberastraat van-
af 20u. Thema: Vrijheid.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

1 FEBRUARI
 Exposities ‘Colours of Winter’ 

en ‘Shapes of Nature’ in Flower 
Art Museum, Kudelstaartse-
weg. Open: vrijdag 10-17u. en 
zaterdag en zondag 11-17u.

 Kaartavond BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.

 Voetbalquiz o.l.v. Theo en 
Hein Leliveld in clubhuis FC 
Aalsmeer, Beethovenlaan van-
af 20.30u.

2 FEBRUARI
 Crash Museum in fort 

Aalsmeer, Aalsmeerderbrug 
open van 11 tot 16u. Ook 
woensdag 13-16u. 

 ZABO zaalvoetbalcompeti-
tie in De Bloemhof, Hornweg 
vanaf 18.35u.

 Handbal BeNe League in De 
Bloemhof. Heren Greenpark 
tegen Hurry Up vanaf 19.30u.

  KCA cabaretavond, Elke Vier-
veyzer met ‘Zonder Genade’ 
in Bacchus, Gerberastraat v/a 
21u. Open: 20,15u.

3 FEBRUARI
 Poppenkast ‘IJskoud de bes-

te’ bij kinderboerderij Boeren-
vreugd in Hornmeer. Voorstel-
lingen om 11u. en om 15u.

 KCA klassiek met Bob & Gon. 
Optreden Trio Divertimento 
en De Leeuw & Kuijper in De 
Oude Veiling, Marktstraat van-
af 15.30u.

4 FEBRUARI
  Expositie schildersgroep in 

wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart. Open: maandag tot 
en met vrijdag van 9 tot 17u.

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

 Veiling en presentatie ansich-
ten bij Postzegelvereniging in 
Parochiehuis, Gerberastraat 
v/a 20u. Zaal open om 19.15u.

 Begunstigersavond Stichting 
Oud Aalsmeer in Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat vanaf 
19.30u.

5 FEBRUARI
 Handwerken in wijkcentrum 

Voor Elkaer, Kudelstaart van 
14.30 tot 16.30u.

  Bridgen in wijkcentrum Hof-
plein, Clematisstraat 16, van 
13.30 tot 16u.

 Darten in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.

6 FEBRUARI
 Inloop bij Oost-Inn in De Mi-

kado, Catharina Amalialaan 
66 van 9.30 tot 11.30u. Tevens 
Taal-Inn.

 Multi Media hulp in wijk-
centrum Voor Elkaer in Ku-
delstaart van 9.30 tot 11.30u.

 Babbelkoffie Fedeli in De Ou-
de Veiling, Marktstraat, 10 tot 
12u.

 Koffie-ochtend in de Spil, Ku-
delstaart vanaf 10u.

 Handwerken in Ontmoetings-
kerk, Rijsenhout vanaf 10u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Bridgen bij Onder Ons in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u.

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

 Bridgen bij Onder Ons in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 
v/a 20u.

7 FEBRUARI
 Speelavond Sjoelclub Rijsen-

hout in De Reede, Schouw-
straat vanaf 19.30u.

 Presentatie over bijen bij 
Groei en Bloei Aalsmeer in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Westerngitaar 
‘Richwood’ €135,-

(diverse kleuren)

Heel veel ukelele’s
‘Ortega’ en ‘Mahalo’

Lessenaar ‘Boston’
(met hoes) €19,95

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

NIEUW:

(diverse kleuren)
KOOPJE:

Westerngitaar 
NIEUW:

TIP:

Trio Divertimento en De Leeuw & Kuijper

Klassiek bij Bob en Gon 
in De Oude Veiling
Aalsmeer - Zondag 3 februari 
wordt door gastheer Bob en gast-
vrouw Gon de bovenzaal van De 
Oude Veiling weer omgetoverd 
tot een intieme concertzaal. Het 
belooft weer een bijzondere mid-
dag te worden met twee verschil-
lende concerten. Voor de pauze: 
Klassiek Trio Divertimento. Na de 
pauze: De Leeuw & Kuijper qua-
tre-mains.
Klassiek ensemble Divertimen-
to is een damestrio. Het ensem-
ble speelt bekende licht klassie-
ke stukken en toegankelijke sa-
lonmuziek. De bezetting bestaat 
uit piano, cello en viool. Het re-
pertoire van dit klassiek ensem-
ble strekt zich uit over drie eeu-
wen: van klassiek tot salonmu-
ziek, zoals Mozart, Weense wal-
sen, ragtimes, polka’s tot Argen-
tijnse Tango’s. 
Omdat nog niet iedereen de weg 
naar het klassiek podium heeft 
gevonden, zijn er nog kaarten te 

koop bij Wijnhandel Wittebol in 
de Ophelialaan. Een mooie kans 
voor late beslissers!
Het concert in De Oude Veiling in 
de Marktstraat begint zondag om 
15.30 uur. 
Vanaf 14.45 uur worden de be-
zoekers door Bob en Gon naar 
hun plaatsen gebracht waar de 
kaarsjes branden en de rozen op 
de tafels liggen. Natuurlijk is er al-
le tijd om een glas wijn, kop thee 
of koffie te bestellen.

Tentoonstelling
Bezoek ook de tentoonstelling 
van Sander Bosman en Irene Kra-
mer en bekijk de door de ge-
meente aangekochte fotopane-
len van Reint Baarda. Na afloop 
van het concert kan er weer ge-
zellig worden nagepraat in het 
restaurant van Tom en Moniek. 
Beleef Bob en Gon Klassiek in 
Aalsmeer!
Janna van Zon

Middag- en avondvoorstelling
Films bij Nivon Aalsmeer
Kudelstaart - Op dinsdag 5 fe-
bruari trakteert Nivon Aalsmeer 
op een filmmiddag en -avond. De 
film bezoeken kan om 13.30 uur 
en om 19.30 uur in In het vereni-
gingsbebouw van muziekvereni-
ging Flora aan de Wim Kan Dreef.
“Het is begin 1900. De jonge 
schrijfster Karen Blixen heeft net 
haar vaderland Denemarken ver-
laten om zich, samen met haar 
man, op een afgelegen koffie-

plantage in Kenia te vestigen. 
Daar wordt ze verliefd op het 
land, de mensen en een avontu-
rier. Een ramp lijkt dan ook on-
afwendbaar en Karen’s hele be-
staan wordt bedreigd.” 

Er wordt een kleine vergoeding 
voor de onkosten gevraagd van 4 
euro voor Nivon leden en 5,50 eu-
ro voor niet leden. Iedereen is van 
harte welkom

Vanavond in cultureel café Bacchus
Gedichtendag ‘Vrijheid’
Aalsmeer - KCA organiseert van-
avond, donderdag 31 januari, 
de jaarlijkse gedichtenavond in 
cultureel café Bacchus. Het the-
ma van de poëzieweek is ‘Vrij-
heid’. Uit Aalsmeer en omgeving 
hebben zich twintig enthousias-
te dichters aangemeld om hun 
gedachten voor te dragen. De-
ze bijdragen zijn opgenomen in 
de bundel die ter plekke te koop 
is voor 5 euro en daarna verkrijg-

baar is in het Boekhuis. Na de 
pauze krijgen de dichters, maar 
ook het publiek, de mogelijkheid 
om een gedicht naar eigen keu-
ze voor te dragen. De presenta-
tie van de avond is in handen 
van dorpsdichter Bram Landzaat. 
Muzikale ondersteuning tussen 
de optredens door is van Judith 
Glasbeek op dwarsfluit. De avond 
begint om 20.00 uur en de entree 
is gratis.

Nieuw talent en ‘ouwe rotten’
Verrassende optredens 
op Akoestische Avonden
Aalsmeer - De voorheen Akoesti-
sche Avonden vonden afgelopen 
vrijdag 25 en zaterdag 26 januari 
weer plaats in cultureel café Bac-
chus. Al liefst 25 jaar wordt jaar-
lijks in het laatste weekend van 
de eerste maand in het nieuwe 
jaar dit treffen voor en door plaat-
selijke en regionale muzikanten 
en bands georganiseerd. Ieder 
jaar worden bezoekers getrak-
teerd op verrassende en originele 
optredens en dat was afgelopen 
weekend niet anders. 
Opvallend en heel leuk om te kun-
nen constateren is dat de nieuwe 
generatie muzikanten haar op-
wachting maakt. Zowel vrijdag 
als zaterdag kon genoten worden 
van jong talent met tussen het 
publiek natuurlijk trotse ouders, 
ook leuk om hun reacties te zien 
trouwens, waarvan sommige ook 
zelf hun opwachting op het po-
dium maakten. Vaste prik tijdens 

de Akoestische Avonden zijn ge-
legenheidsbands. Muzikanten uit 
verschillende bands, die speciaal 
voor de Akoestische Avonden de 
repetitieruimte induiken om een 
bijzondere presentatie te kunnen 
brengen. Ook worden odes ge-
bracht aan artiesten of bands en 
soms wordt er zelfs een verkleed-
feestje van gemaakt. 
Vervelen is er nooit bij, zeker om-
dat iedere band of act slechts een 
half uur mag optreden. Neem 
hierbij de combinatie ‘ouwe rot-
ten’ en nieuw talent en de Akoes-
tische Avonden zijn ieder jaar 
weer bijzonder gevarieerd en 
daar voldeed deze jubileumeditie 
ook weer honderd procent aan. 
En dit zullen de vele bezoekers 
(vrijdag vol en zaterdag zelfs een 
wachtrijtje voor de deur) en al-
le deelnemende muzikanten ze-
ker beamen. Volgend jaar graag 
weer hoor!

Inschrijven kan tot 14 februari
Weer Popprijs Amstelland
Aalsmeer - De inschrijving voor 
de Popprijs Amstelland is ge-
start. Speel je in een band en wil 
je meedoen aan dit jaarlijkse mu-
ziek-spektakel? Schrijf je dan snel 
in, dit kan tot 14 februari. Voor de 
Popprijs worden twee voorron-
des gehouden. Deze vinden op 
16 en 30 maart plaats in N201 aan 
de Zwarteweg. Bezoekers kun-
nen deze avonden genieten van 
de nieuwe lichting opkomen-
de bands, die natuurlijk de ster-
ren van de hemel zullen spelen 
om een gooi te doen naar mooie 

prijzen en een opstap naar meer 
succes. Geheid een heel gezelli-
ge avond voor muziekliefhebbers 
met na afloop een feestelijke af-
terparty. 
Per voorronde wordt één fina-
list gekozen door de jury en één 
finalist door het publiek. Het is 
dus raadzaam om veel fans mee 
te nemen. De finale vindt plaats 
in P60 in Amstelveen in mei. De 
exacte datum wordt later bekend 
gemaakt. Interesse? Inschrijven 
kan via de sites van www.p60.nl 
en www.n201.nl.

Elke Vierveijzer: Eerlijk en grappig
Cabaret ‘Zonder Genade’ 
zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Elke Vierveijzer, fina-
list van het Amsterdams Klein-
kunstfestival 2015 en in 2014 en 
afgestudeerd aan de Konings-
theateracademie, spuugt terug. 
Ze debuteert met ‘Zonder Gena-
de’ een programma waarin ze een 
ongekende combinatie toont van 
Nederlandse kleinkunst, cabaret-
teksten en muzikaliteit. Dat re-
sulteert in adembenemende lie-
deren die altijd wel ergens schu-
ren, of juist onverwacht troos-
tend zijn. Soms snoeihard, maar 
met de stem van een engel, legt 

ze de vinger op een ieders zere 
plek. Eerlijk, onbedaarlijk grappig 
en pijnlijk raak. Op plekken die 
vaak onaangeroerd blijven. Maar 
niet bij Elke. De voorstelling ‘Zon-
der Genade’ is aanstaande zater-
dag 2 februari te zien in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat. 
Kaarten à 12,50 euro zijn te reser-
veren via www.cultureelcafebac-
chus.nl en telefonisch verkrijg-
baar via 0297-342657 (na 18.00 
uur). De voorstelling begint om 
21.00 uur, zaal open vanaf 20.15 
uur.

Inschrijven nog mogelijk voor bands/acts

PlasPop: Eerste nieuwsflits
Aalsmeer - Zoals reeds geschre-
ven zijn de Dippers voor de ne-
gende editie van PlasPop op 29 
juni op zoek naar muzikale en 
theatrale talenten. Inmiddels 
hebben zich na de vorige oproep 
zeven nieuwe kandidaten aange-
meld. Tezamen met een aantal 
aanmeldingen van 2018, die toen 
helaas niet gehonoreerd konden 
worden, komt de organisatie, De 
Dippers, op een bestand van 14 
potentiële kandidaten voor 5 lo-
caties. Toch vragen De Dippers 
om nog te reageren voor deelna-
me, vooral indien u zich geschikt 
acht om de slotact van het evene-
ment gestalte te kunnen geven! 
Of indien u iets kunt wat anderen 

niet kunnen op ‘muzikaal’ gebied.
Verder is het van belang te besef-
fen dat er voor het meedoen aan 
dit evenement geen financiële te-
gemoetkoming geldt. Er wordt 
opgetreden voor de eer en de 
harde worst!
Uiterste inschrijvingsdatum is 
5 februari. Aanmelden kan via 
www.plaspop@live.nl onder ver-
melding van : Plaspop 2019. 
Graag repertoire, oefenavond, 
oefenlocatie, mailadres en/of te-
lefoonnummer vermelden.
De eerste gesprekken en bezoek-
jes zullen binnenkort gaan plaats-
vinden. Reageer dus snel! Meldt 
uw/jouw act dus zonder schroom 
aan en beleef die Plaspopdroom!

▲





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

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

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, 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 belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VERGADERING DINSDAG 5 FEBRUARI 2019

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
dinsdag 5 februari 2019, in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Aalsmeer. Aanvang van het openbare deel vanaf circa 
20.30 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

19.00 R-1 BESLOTEN DEEL
  1. Opening door de vicevoorzitter, 
   de heer R.P. Fransen
  2. Vaststellen agenda
  3. Instellen stemcommissie
 R-2  Vaststellen aanbeveling tot benoeming 
   van de burgemeester van Aalsmeer
   Schorsing
20.30  HEROPENING OPENBAAR DEEL
 R-3  Openbaarmaking aanbeveling 
   burgemeester van Aalsmeer
  SLUITING

KENNISGEVING 

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende 
zaken ter onteigening in de gemeente Aalsmeer voor de uit-
voering van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Mid-
denweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de gemeente Aalsmeer.

Onteigeningsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deel-
gebieden 3, 5 en 7 (Middenweg-West)

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van Aalsmeer deelt mee dat op verzoek van 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp ko-
ninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken 
ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit 
wijst op verzoek van de die gemeente onroerende zaken ter 
onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het be-
stemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebie-
den 3, 5 en 7. 

Het bestemmingsplan voorziet in de reconstructie en gedeel-
telijke aanleg van de Middenweg met bijkomende werken. Het 
gebied, gelegen langs de verlegde Provincialeweg N201 en 
nabij de bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer en luchthaven 
Schiphol, wordt getransformeerd van een verouderd glastuin-
bouwgebied naar een nieuw bedrijvenpark, genaamd Green 
Park Aalsmeer. Het bedrijvenpark Green Park Aalsmeer wordt 
via de Middenweg direct ontsloten op de N201. De Middenweg 
is aangewezen als hoofdontsluitingsweg. Om de functie van 
hoofdontsluitingsweg te kunnen vervullen dient de Middenweg 
te worden gereconstrueerd en gedeeltelijk opnieuw te worden 
aangelegd. De Middenweg, is van groot belang voor de goede 
bereikbaarheid van het bedrijvenpark Green Park Aalsmeer, 
maar ook voor de kernen Aalsmeer-Dorp en Oosteinde. Het 
toekomstige tracé bestaat onder andere uit twee rijbanen, een 
�etspad en voetpad, watergangen, alsmede een brede groen-
strook. Langs de Middenweg komt ook het hoofdtracé voor de 
aanleg van nutsvoorzieningen voor het Green Park Aalsmeer. 

Deze onteigening betreft het gedeelte van de Middenweg dat 
ten westen ligt van de N201, genaamd Middenweg-West. De 
Middenweg-West wordt via een nieuwe verbindingsweg (de 
Molenvlietweg) aangesloten op de Aalsmeerderweg en de Bur-
gemeester Ho�scholteweg. Aan de ter onteigening aan te wij-
zen onroerende zaken zijn de bestemmingen Verkeer, Water en 
Groen-1 toegekend. 

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp ko-
ninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigenings-
wet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties: 
- Gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer
- Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Gri�oenlaan 2 te Utrecht 

(alleen op afspraak).
Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen 
ter inzage vanaf 1 februari 2019 t/m 14 maart 2019.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde 
periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het 
ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke re-
acties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijks-
waterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder 
vermelding van dossiernr. ON4-2018-100079. Een schriftelijke 
reactie kan per post worden verzonden naar postbus 2232, 
3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl. 

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken 
van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt 
maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen 
inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate 
Dienst, mevrouw S. Marselli, tel.nr. 088-7971357; b.g.g. de heer 
P.W.M. Lommerse, tel.nr. 0651319545.

Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. 
Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun ziens-
wijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken 
van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting 
vindt plaats op 11 april 2019 om 10.00 uur in het gemeente-
huis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer. Hiervoor wordt geen afzon-
derlijke uitnodiging verzonden.

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

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag 
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

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

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden 
zie www.amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldin-
gen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervol-
gens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-
info’s van de afgelopen maanden raadplegen.

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in 
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger 
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers 
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar 
alleen in de commissievergadering kan een burger het 
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. 
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering 
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de 
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de gri�e 
via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van 
de vergadering.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-
387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u 
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

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

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

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien 
via www.o�cielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

VERDELEN

Vijftien samenwerkende gemeenten in de woningmarktregio 
Amsterdam, waaronder Aalsmeer, houden vanaf 30 januari 
een enquête onder inwoners. Deze enquête bestaat uit 10 vra-
gen over de manier waarop de schaarse sociale huurwoningen 
met een huur tot €720 per maand zo eerlijk mogelijk kunnen 
worden verdeeld. Hoewel veel woningen worden bijgebouwd 
in de regio, blijft het lastig te voldoen aan de grote vraag. Veel 
mensen doen een beroep op een sociale huurwoning. De ge-
middelde inschrijftijd van een starter steeg in deze regio de 
afgelopen drie jaar naar circa 11 jaar. Er is een urgentieregeling 
voor mensen die dakloos dreigen te raken. Jongeren, net ge-
scheiden mensen of mensen van buiten de regio komen nau-
welijks in aanmerking voor een woningen terwijl zij wel graag 
snel een eigen huis willen. 

Mening inwoners
Het ophalen van meningen van inwoners is een van de vormen 
van participatie die wordt ingezet om keuzes te kunnen maken. 
Een nieuwe manier van toewijzen van sociale woningen heeft tot 
doel doorstroming te bevorderen en te zorgen dat mensen die 
urgent een woning moeten hebben deze ook krijgen. Eind 2019 
besluiten de gemeenteraden van alle gemeentes over nieuwe 
regels van toewijzing, die naar verwachting in 2021 ingaan.

Link naar enquête
De link naar de enquête is te vinden op de website van de ge-
meente Aalsmeer: www.aalsmeer.nl/onderzoek

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Oosteinderweg 357A, 1432 AX (Z19-004449), het overklui-

zen van bestaand water 
- Zijdstraat 31 en 31a, 1431 EA (Z19-004447), het deels wij-

zigen van de functie winkel, werkplaats en stalling op de 
begane grond naar wonen, het maken van een op- en aan-
bouw op en aan het voorgebouw, het maken van een op-
bouw met terrassen op het achtergebouw en het wijzigen 
van de indeling

- Uiterweg 108, 1431 AR (Z19-004479), het tijdelijk plaatsen 
van een stacaravan i.v.m. een verbouwing

- Mr. Jac. Takkade 24, 1432 CB (Z19-004983), het legaliseren 
van een verdiepingsvloer en balkon bijgebouw 

- Uiterweg 93, 1431 AC (Z19-005427), het bouwen van een 
nieuwe garage, schuur en boothuis

- Praamplein 4A, 1431 CV (Z19-005433), het plaatsen van 
LED-schermen in de etalage van de Albert Heijn

- Aalsmeerderweg 154a, 1432 CV (Z19-005436), het bouwen 
van een schuur achter de woning

- Mendelstraat 56, 1431 KM (Z19-005458), het realiseren van 
een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel aan 
de voor- en achterzijde van de woning

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? 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 omgevings-
vergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

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

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele 
telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw te-
lefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor 
iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smart-
phones via Google Play.

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

deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bou-
wen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevings-
vergunningen 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 ver-
huizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vas-
te 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 desbetre�ende 
persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als 
het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 
o�cieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de 
kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand 
naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken 
meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorg-
toeslag, kindertoeslag enzovoort.

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 col-
lege van burgemeester en wethouders heeft besloten de per-
soonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te hou-
den. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan 
ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

 Telman B.J. 15-01-1964 22-01-2019
 Wells S.L. 09-10-1964 21-01-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd 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.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aals-
meer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektroni-
sche handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie 
op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?” De fol-
der is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Eberharter F. 28-09-1988 22-01-2019

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor 
het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aan-
vragen 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 openingstij-
den van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij bin-
nen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over 
gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.



Voor inwoners met acute hulpvraag
SUNA zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Het doel van de stich-
ting Urgente Noden Aalsmeer 
(SUNA) is om burgers uit de ge-
meente te steunen die, ondanks 
de wettelijke regelingen, tus-
sen ‘wal en het schip’ dreigen te 
vallen of zijn gevallen, en ner-
gens anders een bijdrage kun-
nen ontvangen voor hun acute 
hulpvraag. SUNA komt niet recht-
streeks in contact met de aanvra-
ger. Dit kan uitsluitend gedaan 
worden door een hulpverlener 
of hulpverlenende instantie, zo-
als de arts, maatschappelijk werk, 
thuiszorg of andere hulpverle-
nende instanties. Deze hulpver-
leners kunnen de hulpvraag bij 
SUNA aangeven waarna spoedig 
overleg wordt gevoerd of direc-
te hulp noodzakelijk is. De aan-
vraag wordt ingediend met be-
hulp van een aanvraagformulier. 
Dit formulier is te downloaden 
via de website van SUNA. In de 
aanvraag dient duidelijk te wor-
den vermeld waarom hulp wordt 
verzocht. Hierbij kan men denken 
aan: het voorkomen van huisuit-
zetting of het afsluiten van gas en 
elektra, aanschaf van een ande-
re koelkast of wasmachine, extra 
kosten voor onderwijs, aankoop 
van kleding, etc. Het werk van SU-
NA wordt mogelijk gemaakt door 

bijdragen vanuit de Gemeente 
Aalsmeer en andere charitas. Ook 
kunnen landelijke fondsen, kerk-
genootschappen, particulieren of 
zakelijke mensen SUNA steunen 
door een bijdrage te geven. Het 
banknummer van SUNA is NL51 
RABO 0167791192.
Op dit moment is de stichting op 
zoek naar één of meerdere vrij-
willigers, woonachtig in de ge-
meente Aalsmeer en met enige 
kennis van sociale regelingen, 
die helpen bij het verwerken van 
de aanvragen (casemanager). Dit 
vanwege het vertrek van twee 
van de vijf leden. SUNA komt vier 
keer per jaar bij elkaar om allerlei 
zaken te bespreken en dan wor-
den ook de aanvragen nogmaals 
kort doorgenomen. Tijdsbeste-
ding: het kost aan tijd tussen de 
drie en vijf uur per maand. Je 
helpt heel concreet, indirect met 
geld, inzet, kennis en/of (levens)
ervaring mensen die in nood ver-
keren, kortom een zinvolle beste-
ding. Je hebt contacten met aller-
lei professionals in diverse soor-
ten (nood)situaties. Interesse? 
Stuur dan een mail naar info@ur-
gentenodenaalsmeer.nl. Kijk voor 
meer informatie op www.urgen-
tenodenaalsmeer.nl en www.
aalsmeervoorelkaar.nl 
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- Clantstraat 6, 1433 NV (Z19-005522), het plaatsen van een 
dakopbouw 

- Poldermeesterplein 1, 1432 JZ (Z19-005551), het plaatsen 
van LED-schermen in de etalage van de Albert Heijn

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Oosteinderweg 216, 1432 BA (Z18-016398), het bouwen van 

een Rovero trio foliekas over bestaande teeltvelden heen. 
- Oosteinderweg 53 C, 1432 AD (Z18-014562), het ombou-

wen tot een bedrijfsgebouw voor stille opslag

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Jupiterstraat 49, 1431 XA (Z18-015595), het uitbreiden van 

de woning. Verzonden: 10-1-2019

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
- Hornweg 335, 1432 GL (Z19-001136), het plaatsen van een 

erfafscheiding aan de zijkant (1.80m hoog) en aan de voor-
kant (1.30m hoog met schuif- en draaipoort) van het per-
ceel. Verzonden: 23-1-2019

- Ampèrestraat 4 en 9, 1433 KZ (Z18-011724), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het omzetten van 2 wonin-
gen naar vier onzelfstandige verblijfsruimtes (per woning). 
Verzonden: 25-01-2019

Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking 
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:
- Marktstraat 34a, 1431 BE (Z18-007594), het vervangen van 

een pand. Toelichting: omgevingsvergunning bekend on-
der Z-2016/013960 is ingetrokken.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de ge-
meente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op 
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de 
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. 
Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Herenweg 100 (Z19-003649) Bij Je� & Steve, ontvangen16 

januari 2019

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)**

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 4 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u 
een beroepschrift indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Gerberastraat 4, 1431SG (Z18-002912) Stichting Bacchus, 

verzonden 22 januari 2019

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Visserstraat 40 (Z19-004443) Open dag Volvo Group Truck 

Center BV op 18 mei 2019, melding akkoord 22 januari 
2019

- Westeinderplassen (Z19-004522) Groepskamperen op 
scoutingeilanden van 1 april tot 1 november 2019, mel-
ding akkoord 24 januari 2019

- Westeinderplassen (Z19-004548) Flyboard Sensation 1 
april t/m 31 oktober 2019, melding akkoord 24 juni 2019

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

TER INZAGE  
t/m 31-01-19 Ontwerpbesluit, de daarbij behorende ruim-

telijke onderbouwing en de overige daarop 
betrekking hebbende stukken van de omge-
vingsvergunning in afwijking van de bestem-
mingsplannen ‘N196 en Zwarteweg’, ‘Stom-
meer’, ‘Hornmeer’, en ‘Spoorlaan’ voor het her-
inrichten van kruisingen of vervangen van 
kruisingen door rotondes ten behoeve van 
het realiseren van een Hoogwaardige Open-
baar Vervoerverbinding op de Burgemeester 
Kasteleinweg in Aalsmeer (Z18-007842)

t/m 31-01-19 De aanvraag omgevingsvergunning, de ont-
werpbeschikking, de ruimtelijke onderbou-
wing, de ontwerpverklaring van geen beden-
kingen van de raad en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken voor de bouw 
van 4 woningen - Zwarteweg 23 Aalsmeer (Z-
2018/010132)

t/m 07-03-19 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Molenvlietweg 
30, 1432 GW (8533093), betreft het voorne-
men tot het op verzoek van Hoogheemraad-
schap van Rijnland intrekken van de omge-
vingsvergunningen van haar inrichting AWZI 
(afvalwaterzuiveringsinstallatie) Aalsmeer, ge-
legen aan de Molenvlietweg 30 te Aalsmeer. 

t/m 14-03-19 Het ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing 
van onroerende zaken ter onteigening in de 
gemeente Aalsmeer voor de uitvoering van 
het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer 
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de 
gemeente Aalsmeer en het onteigeningsplan 
Green Park Aalsmeer Middenweg en deelge-
bieden 3, 5 en 7 (Middenweg-West)

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

o ar er  oor an elaar  en fiet er

Buurtvereniging De Pomp 
sponsort Stichting SAM
Aalsmeer - Buurtvereniging De 
Pomp heeft geld beschikbaar ge-
steld aan Stichting SAM om daar-
van bodywarmers voor alle vrij-
willigers van het rolstoelwandel- 
en �etsproject aan te scha�en.
De pas opgerichte Stichting SAM 
was bezig om sponsoren te zoe-
ken om de bodywarmers en po-
lo’s voor alle vrijwilligers aan te 
kunnen scha�en. Tijdens de laat-
ste vergadering van Buurtvereni-
ging De Pomp werd aan de aan-
wezigen gevraagd of iemand een 
goed doel wist waar een deel van 
de �nanciën van De Pomp aan 
gedoneerd zou kunnen worden.
Onder de aanwezigen was ie-
mand van Stichting SAM, de co-
ordinator Rolstoelwandelen. Zij 
hield een pleidooi voor de Stich-
ting die uit de sociale activitei-
ten van het Rode Kruis Aalsmeer 
is voortgekomen. Al gauw werd 
er door het bestuur van De Pomp 
een besluit genomen dat de ver-
eniging de kosten van de body-
warmers zou willen dragen. Ech-
ter er werd wel bij gezegd dat 
zij het op prijs zouden stellen als 
het logo van Buurtvereniging De 
Pomp ook op de bodywarmers 

geprint zou kunnen worden. Dat 
had wat voeten in aarde maar het 
is toch gelukt en nu komt er een 
groot logo van Stichting SAM aan 
de achterzijde en een kleine print 
aan de voorkant. Tevens komt het 
logo van De Pomp aan de voorzij-
de. Op dinsdag 19 februari hoopt 
het bestuur van Stichting SAM al-
le vrijwilligers bij elkaar te heb-
ben om de kleding te kunnen 
overdragen, zodat meteen daar-
na het rolstoelwandel-project 
weer van start kan gaan. De rol-
stoel�etsers zullen vanaf begin 
april weer door het dorp rijden 
met hun gasten voor op de �ets 
of in de duostoel.

Website online
Afgelopen week is de website van 
Stichting SAM online gegaan. Het 
ontbreekt nog aan goede foto’s 
van eigen activiteiten, maar in de 
komende tijd, als de activiteiten 
weer starten, zullen er weer veel 
foto’s gemaakt worden die op de 
site gezet zullen worden.
Naam van de site is www.stich-
tingsam.eu. Helaas was de .nl al 
bezet en daarom is er gekozen 
voor .eu.

Veiling en mini-verzameling
Aalsmeerse ansichten 
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 4 fe-
bruari houdt Postzegelvereni-
ging Aalsmeer haar maande-
lijkse bijeenkomst in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat 6. 
Naast het verzamelen van post-
zegels en munten kan ook een 
ansichtkaarten verzameling op-
gezet worden. Maandagavond 
komt Wim Roodenburg  een deel 
van zijn prachtige digitale verza-
meling Aalsmeerse ansichten la-
ten zien. De postzegel hobby is 
niet erg fotogeniek, maar het ou-
de Aalsmeer was dat wel. Zijn 
voordracht gaat dus voorname-

lijk over de ‘beeldzijde’ en niet 
over de adreszijde.
De avond begint om 20.00 uur, 
de zaal is al vanaf 19.15 uur open, 
ten eerste om de kavels te bekij-
ken welke geveild gaan worden 
en ten tweede om even bij te pra-
ten. Op de website zijn vele af-
beeldingen te zien van de te vei-
len kavels. Dus kijk ook op www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl.
Ook is er een minipostzegelver-
zameling te bezichtigen van Cor 
van Meurs over ‘Vissen’, net zo’n 
rustgevende hobby als postze-
gelen.

Ook in de winter gewoon een stukkie varen
Eerste editie van de Barre 
Bokkentocht groot succes
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
26 januari was het een drukte van 
belang in de slootjes van de West-
einderplassen. De eerste Bar-
re Bokkentocht was een feit. Een 
groep vrienden heeft deze tocht 
geïnitieerd. Eén van de organisa-
toren vertelt: “Het idee is ontstaan 
in de kroeg. Hoe leuk het zou zijn 
om ook in de winter af en toe 
eens een stukkie te gaan varen. 
Gewoon warme kleren aan. Win-
ters sfeertje. En een beetje gezel-
ligheid brengen in de ‘dooie’ janu-
arimaand. Door mond tot mond-
reclame is dat tochtje varen met 
een bootje of zes uitgegroeid 
naar een tocht met maar liefst 
achttien boten. Vooral bokken 
(platbodems), maar ook pramen 
voeren mee. Tweehonderd man-
nen en vrouwen vonden het blijk-
baar ook een geweldig plan. Het 
werd een groot succes. Dat blijkt 

wel uit de vele reacties die we na-
dien hebben ontvangen.”  De start 
van de Bokkentocht was op een 
eiland waar vervolgens de route-
beschrijving werd uitgedeeld van 
de anderhalf uur durende tocht. 
“De stoet ging achter elkaar aan. 
Ook werd er steeds op elkaar ge-
wacht. Het was beslist geen race, 
meer een soort optocht. Niet dat 
er veel publiek was, maar de men-
sen die het zagen keken er zeker 
van op. We kregen steeds meer 
bekijks. Vooral bij de Aardbeien-
brug en langs het Praamplein.” Al-
dus de initiatiefnemer. 

Opdracht
Tijdens de tocht moest er een op-
dracht worden uitgevoerd. Een 
rebus. Er was niet echt een thema. 
Maar het après-ski gehalte was 
hoog; Veel deelnemers in bont 
gekleurde skipakken met gekke 

mutsen. De gezellige tocht ein-
digde bij de Zotte Wilg waar men 
zich lekker kon opwarmen onder 
het genot van een versnapering. 
Als dank werd daar een present-
je uitgereikt aan het origineelste 
team. De eerste editie van de Bar-

re Bokkentocht is super enthousi-
ast ontvangen en voor zowel or-
ganisatie als deelnemers zeker 
voor herhaling vatbaar. 

Door Miranda Gommans    
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Concert en workshops 
in Flower Art Museum
Aalsmeer - In het Flower Art Mu-
seum zijn komende maand weer 
diverse activiteiten. Vrijdag 15 fe-
bruari vindt het eerste concert 
plaats onder de noemer ‘The Art 
of Music’. Daarnaast zijn er twee 
workshops. Het kunstmuse-
um is voor 2019 een samenwer-
king aangegaan met violiste Me-
rel Vercammen, een van de gro-
te talenten van de Nederlandse 
klassieke muziek. In de vierdeli-
ge concertreeks ‘The Art of Mu-
sic’ speelt Merel samen met an-
dere talentvolle musici. Het eer-
ste concert is vrijdag 15 februari 
en staat in het teken van Johann 
Sebastian Bach. 
Bach is één van de meest gelief-
de componisten ooit. Maar wie 
was hij? En wat maakt zijn mu-
ziek zo bijzonder? Tijdens dit con-
cert proberen Merel en cellist Joa-
chim Eijlander deze vragen te be-
antwoorden. Zij spelen delen uit 
Bachs muziek voor cello en viool, 
zowel solo als samen. Ook tijdge-
noten van Bach en latere com-
ponisten die door hem zijn beïn-
vloed komen aan bod. De kaart-
verkoop voor het concert, dat be-
gint om 20.00 uur, is gestart. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar via www.flo-
werartmuseum.nl onder ‘The Art 
of Music’. 

Japanse kunst en textiel
Het museum biedt in februari ook 

twee workshops aan, die aanslui-
ten bij de onlangs geopende ten-
toonstellingen. Zaterdag 9 fe-
bruari geeft Esther Hoogland de 
workshop ‘Sogetsu ikebana: spe-
len met hoekige lijnen’. Ikebana is 
de Japanse kunst van het bloem-
schikken. In deze workshop ligt 
de nadruk op het spelen met hoe-
kige lijnen, wat een belangrijk on-
derdeel is van de ikebana-werk-
wijze. De workshop is van 13.00 
tot 15.30 uur en kost 37,50 euro 
per persoon inclusief materiaal. 
De tweede workshop is zater-
dag 23 februari en heeft als titel 
‘Boeket in textiel’. Deze workshop 
wordt gegeven door Marijke van 
Welzen. In de workshop laat zij 
deelnemers kennismaken met 
haar favoriete techniek: textiel-
collage. Deze techniek gebruikt 
zij graag voor het maken van haar 
befaamde mantels, die momen-
teel in het museum te zien zijn. 
Deelnemers maken een collage, 
waarbij stoffen met dessins van 
bloemen en bladeren worden ge-
bruikt. De workshop is van 13.00 
tot 16.00 uur en kost 45 euro per 
persoon inclusief materiaal. 
Aanmelden voor beide work-
shops kan via info@flowerartmu-
seum.nl. De entree voor het mu-
seum aan de Kudelstaartseweg 
(tegenover de watertoren) is bij 
de prijs inbegrepen. Meer infor-
matie: www.flowerartmuseum.nl.

Nieuwe, verrassende expositie
3-d Beelden en sieraden 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - De beeldende kunst-
commissie van KCA weet het he-
le seizoen al te verrassen met ei-
gentijdse uitdagende exposities. 
Deze keer is dat met werk van de 
kunstenaars Eric van Straaten en 
Birgit Laken. De een maakt sculp-
turen, de ander sieraden en wat 
ze verbindt is dat ze dat alle twee 
doen met de eigentijdse techniek 
van het 3-d printen. De tentoon-
stelling kwam mede tot stand 
door samenwerking met Peter 
Cocu die gespecialiseerd is in de-
ze techniek. Afgelopen zaterdag 
26 januari werd de expositie ge-
opend in het Oude Raadhuis door 
Aalsmeer’s bekendste columnist 
Pierre Tuning.
Tuning nam het publiek mee op 
een reis door de kunstgeschiede-
nis en het gebruik van materia-
len en technieken die zich voort-
durend vernieuwen. 3-D printing 
is wat dat betreft één van de al-
lerjongste technieken, maar toch 
ook al weer een veel beproefd 
middel in vooral de ontwerpwe-
reld. Gaandeweg zijn ook archi-
tecten, bouwers en kunstenaars 
er gebruik van gaan maken. Dat 
het om meer dan simpelweg een 
druk op de knop gaat, blijkt wel 
op de site van Eric van Straaten. 
Volgens Van Straaten is nog heel 
lastig om beelden in fullcolour te 
printen.

De enige in Nederland
Eric van Straaten zegt op dit mo-
ment de enige te zijn in Neder-
land die in staat is om 3-d sculp-
turen te printen in fullcolour. De 
beelden die hij maakt gaan vol-
gens Tuning over een kwetsbaar 
stoer meisje. Over het archetype 
van een meisje. “Misschien staat 
ze symbool voor de mens die al-
les in het leven nog moet mee-
maken. Zij ontleent haar per-
soonlijke eigenschappen aan 
haar lichaamshouding, haar kle-
ren en de entourage die Eric haar 
meegeeft: een uil of een lepelaar 
als een trouw – of juist gevaarlijk 
– huisdier. Zij krijgt een herten-
gewei. Of zij wordt een ballerina 
– symbool van vrijheid – met een 
kooi als hoepelrok waarbinnen 
de onvrijheid gevangen zit”, al-
dus Tuning in het Oude Raadhuis. 
Het werk van Van Straaten past 
zo in science fiction verhalen en 
sprookjes. De sfeer van de beel-
den is surrealistisch en hyperrea-
listisch. Van Straaten stelt dat zo’n 
effect uitsluitend met 3-d printen 
mogelijk is.

Krachtige heldere lijnen
In de sieraden van Birgit Laken 

gaan fantasie en techniek hand 
in hand. Laken is opgeleid aan de 
Rijksacademie en de Rietveld aca-
demie. Haar werk is volgens haar 
site opgenomen in 17 museum-
collecties. Laken begon als teke-
naar, werd sieradenmaker en is 
ook actief als fotograaf. Zo heeft 
ze bijvoorbeeld een tijd harts-
culpturen van zand op het strand 
gemaakt. Die sculpturen veran-
derden steeds van vorm door 
het water dat eroverheen spoel-
de. Dit proces van werken met 
zand, water, het getij en het weer, 
legde ze vast. Die foto’s dienden 
dan weer als bron voor het ma-
ken van nieuwe sieraden. Van het 
strand naar 3-d printen lijkt een 
hele stap, maar volgens Laken is 
het allemaal niet zo ingewikkeld. 
Ze werkt met een innovatief 3D 
ontwerpprogramma dat ontwik-
keld is op de Edinburg Universi-
ty. “Het is een gemakkelijk te le-
ren programma waarbij je voelt 
wat je doet door het gebruik van 
een speciale muis. Het vormen 
van een bol, vierkant, kegel of ci-
linder gaat heel intuïtief. Je kan 
het als het ware beeldhouwen in 
een 3D-omgeving.” Laken houdt 
van krachtige heldere lijnen in de 
vorm waarmee ze haar idee tot 
uiting breng. In haar sieraden zit 
altijd een zekere esthetiek, maar 
ook speelsheid en humor.
Een deel van de expositie geeft 
ook inzicht in de techniek van het 
printen. Zo heeft de derde expo-
sant de Aalsmeerse beeldhou-
wer Miep Maarse een paar van 
haar bronsjes laten scannen en 
printen. Er is goed te zien hoe 
dat werkt. Wat dat betreft schets-
te Pierre Tuning het beeld van 
een nieuw soort van memory la-
ne waarbij dierbaren aan de hand 
van scans en 3-d prints vereeu-
wigd kunnen worden als beeld 
voor op de schoorsteenmantel. 
Het is zeker een idee. De expositie 
is nog te zien tot en met 10 maart 
van donderdag tot en met zon-
dag tussen 14.00 en 17.00 uur in 
het Oude Raadhuis aan de Dorps-
straat 9.

Van links naar rechts Peter Cocu, Eric van Straaten, Birgit Laken, Miep 
Maarse en Pierre Tuning.

‘DownTown’ Radio terug 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Het programma 
‘DownTown Radio’ keert terug in 
een nieuw jasje. In plaats van de 
vertrouwde stem van Kim Maarse 
voegt Rinus van Itterzon zich toe 
aan het presentatieteam. Dennis 
Wijnhout is wel weer van de par-
tij en de heren worden voortaan 
bijgestaan door Ilse Zethof. Naast 
veel aandacht voor DownTown 
Ophelia aandacht voor andere lo-
kale initiatieven die zich inzetten 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking. Minimaal eens per 
maand is ‘DownTown Radio’ op 
Radio Aalsmeer te horen en in de 
maanden mei en juni zelfs iedere 
zaterdagmiddag. Komende zater-
dag komt Dirk Box, oprichter van 
Stichting Dag van je Leven, ver-
tellen over het inzetten van een 
snoezelbus en het nieuwe con-
cept voor het unieke feest tijdens 
de Feestweek Aalsmeer. De voor-
bereidingen voor DownTown Op-
helia komen ook aan bod en de 
17-jarige Michiel komt gezellig 
naar de studio om zijn favoriete 
top 3 te presenteren. Komende za-
terdag live tussen 14.00 en 15.00 
uur op Radio Aalsmeer.

Buurtgezinnen
Moniek Visser was de 239e gast 
van het team van de talkshow 
‘Door de Mangel’. De uitbater van 
het restaurant in De Oude Veiling 
is als een vis in het water in de be-
diening. De ras-Aalsmeerse heeft 
veel ervaring opgedaan in de 
plaatselijke horeca en is nu voor 

zichzelf begonnen met haar man 
die haar op de dansvloer ten hu-
welijk vroeg. Zij noemde zichzelf 
een gezellige, praatgrage bezige 
bij. “Ik heb weinig tijd voor hob-
by’s, maar gebruik elk vrij moment 
om tijd door te brengen met ons 
dochtertje”, aldus Visser.
Volgens het bekende doorgeefsy-
steem heeft ook Moniek een nieu-
we gast gevraagd voor komende 
maandag 4 februari. Vanaf 19.00 
uur schuift Esther Karssing aan in 
de studio. “Zij is coördinator van 
Buurtgezinnen in Aalsmeer. Ge-
zinnen die voor andere gezin-
nen die overbelast zijn, iets kun-
nen betekenen. Ik wil wel weten 
hoe dat concept precies werkt”, 
vroeg Visser zich af. Deze en nog 
vele andere vragen zullen maan-
dag aan de 240e gast worden 
voorgelegd in ‘Door de Mangel’. 
Mocht je als luisteraar een vraag 
hebben, mail deze dan naar in-
fo@radioaalsmeer.nl of bel tijdens 
de uitzending naar de studio. Ra-
dio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via www.radio-
aalsmeer.nl. Elke dag brengt Radio 
Aalsmeer informatieve en interes-
sante programma’s. In de nacht 
en doordeweeks overdag kan ge-
noten worden van fijne non-stop 
muziek.  Wist u trouwens al dat Ra-
dio Aalsmeer ook op de televisie is 
terug te vinden? En wel via kanaal 
12 van Caiway, of kanaal 1389 van 
KPN/XS4ALL/Telfort.

Doel: Solo optredens!
Doorbijter Denise Kroes 
te zien bij DanceSing
Aalsmeer - Gaat het om beroemd 
willen worden bij Denise Kroes, 
één van de deelneemster aan het 
SBS programma DanceSing? Het 
is even stil, er wordt nagedacht. 
Na het antwoord wordt duidelijk 
dat Denise maar één doel voor 
ogen heeft: Solo optredens! 
Het leven van de Aalsmeerse 
staat in het teken van dansen en 
zingen en van het maken van ei-
gen liedjes. Die passie is zo groot 
dat zij daar alles voor over heeft. 
Er moet veel voor worden gedaan 
en gelaten. De showbizz is nu niet 
bepaald een wereld waar men 
zachtzinnig met elkaar omgaat. 
Veel roddel en achterklap. Maar 
met haar karakter: een doorbij-
ter: eerlijk, spontaan en sociaal 
kan zij gelukkig ver komen. Haar 
voormalige kleuterjuf Toos ziet in 
Denise nog steeds dat zachte ge-
voelige meisje hetgeen door haar 
moeder (docente op de Zuid-
ooster) wordt beaamd. Eigen-
lijk zijn er twee Denise’s. Waar-
van één het ‘podium-dier’ die de 
uitdaging aangaat, alles durft en 
aankan. Tenslotte is zij niet voor 
niets winnares van the Next Girl-
band.en heeft zij veel optredens 
in binnen- en buitenland achter 
de rug. Als ZZP-er geeft zij work-
shops, haar filmpjes op You Tu-
be en haar Vlogs worden tot haar 
groot geluk veel bekeken en krij-
gen een hoge waardering. Verle-
den jaar had zij - samen met haar 
vriend Jeremy - veel succes en be-
kijks op Koningsdag in Aalsmeer. 
En dit jaar doet Denise voor het 
eerst mee aan Plaspop. Zij was 
al te horen bij Voice Kids en La-
dy’s of Soul. Deze bekendheid 
heeft zij nodig om haar ideaal te 
verwezenlijken. En oh ja, regel-
matig wordt zij gevraagd om op 
te treden in musicals, maar daar 
ligt haar hart niet. “Niet twee jaar 

lang iedere avond het zelfde hoe-
ven doen.”
Na de middelbare school lag 
de HBO opleiding bij het Lucia 
Marthas Institute geheel voor de 
hand. Zij studeerde af als Bache-
lor Dans en als Bachelor Docent 
Dans. Denise kreeg tijdens de op-
leiding wel zangles, maar die was 
toch ondergeschikt aan de dans. 
En daar komt dus nu verandering 
in. Denise wil bewijzen dat je bei-
de kunt. Zij wil van het imago af 
alleen goed te zijn in dans. Daar-
om is zij ook heel blij met haar 
deelname aan DanceSing. Zij kan 
daar laten zien en horen wat zij 
waard is. De commentaren die 
zij krijgt van Trijntje Oosterhuis 
en Gordon (jury van DanceSing) - 
die achter de schermen gewoon 
een hele lieve man is - zijn voor 
haar zeer waardevol. Beiden ge-
ven telkens aan hoeveel progres-
sie zij al heeft gemaakt. Zij wijzen 
haar een richting aan die zij zelf 
het meest ambieert. Donderdag 
7 februari op SBS kunnen de kij-
kers weer naar een nieuwe afleve-
ring kijken waarin de Aalsmeerse 
Denise te bewonderen is. Moedig 
haar aan in haar You Tube film-
pjes en Vlogs. 
Janna van Zon 

Nieuwe villa voor cavia’s 
van Boerenvreugd
Aalsmeer - De cavia’s van Kinder-
boerderij Boerenvreugd hebben 
een nieuw verblijf. Begin 2018 is 
Boerenvreugd begonnen met het 
opknappen van de stolp. Toen ont-
stond ook de wens voor een nieuw 
verblijf. Vrijwilligers Joop en Frans 
hebben het nieuwe verblijf, dat de 
naam Caviavilla heeft gekregen, 
gemaakt. Bij het unieke ontwerp 
is niet alleen rekening gehouden 
met bewoners, ook aan de verzor-
gers is gedacht. In de grote lades 
zitten alle benodigdheden voor de 
verzorging van de cavia’s. Het uit-
schuifbare werkblad zorgt voor 
een prettige werkhoogte. Zo kun-
nen de medewerkers van OTT en 

de vrijwilligers de dieren op een 
gemakkelijke manier verzorgen. 
OTT-ers Daniëlle, Gert en Linda zijn 
erg blij met het resultaat.

Mooie donatie voor MMP
Aalsmeer - Eind 2018 bereik-
ten de heren Henk van Leeu-
wen, Hans van der Meer en Ni-
co Eveleens de prachtige leeftijd 
van 60 jaar. Elke tien jaar vieren 
zij hun verjaardag met z’n drie-
en. Dit keer was het grote feest 
in de Doopsgezinde kerk. Het 
thema was Oud Hollands, Sin-
terklaas kwam op bezoek en de 
voetjes gingen van de vloer.  De 
heren zelf doen veel aan vrijwil-

ligers werk en hadden hierdoor 
het idee opgevat om de gasten 
geen cadeau mee te laten ne-
men, maar een donatie te laten 
doen. Hier is massaal gehoor aan 
gegeven. Ze hebben drie goede 
doelen kunnen verblijden met 
een donatie: Stichting Dag van 
je Leven, Hart 4 onderwijs Nepal 
en de Mike Multi Foundation. Wat 
een geweldig initiatief van deze 
drie heren!

Bijen in de hoofdrol bij 
Groei & Bloei Aalsmeer
Aalsmeer - Regelmatig komen 
verhalen over de bijen in het 
nieuws. Als de bestuiver van bloe-
men en fruit maar ook dat het niet 
goed met ze gaat. Niet bekend is 
hoe geweldig intelligent de bij is 
en wegen weet te vinden om te 
overleven. Daarom heeft Groei 
& Bloei Aalsmeer Ko Veldman uit 
Amsterdam uitgenodigd om aan 
de hand van dia’s te laten zien 
hoe belangrijk de bij is. Ko Velt-
man was tot zijn pensionering 
dierverzorger in het insectarium 
en vlindertuin van Artis. Op een 
zonnige zondagochtend in mei 
zat hij in de achtertuin van een 
vriend in Amsterdam Oost. Zijn 
vriend liet hem vol trots zijn pas 
aangelegde tuin zien, maar gedu-
rende de hele ochtend kwamen 

daar slechts een enkele hommel 
en vlieg voorbij. Voor Ko een wat 
teleurstellend resultaat van zo’n 
mooie ochtend in mei. Hij maak-
te daarom voor de buurt een po-
wer point presentatie over hoe  
een stadstuin aantrekkelijker ge-
maakt kan worden voor bloem-
bezoekers en andere dieren. On-
der de titel ‘Maak van uw tuin 
een dierentuin’ vertoonde hij de-
ze presentatie aan de buurt, die 
er daarna ook daadwerkelijk mee 
aan de slag ging. Op donderdag 
7 februari vertoont hij deze pre-
sentatie in Aalsmeer bij Groei & 
Bloei. De avond wordt gehouden 
in buurthuis Hornmeer aan de 
Dreef 1 en begint om 20.00 uur. 
Iedereen is welkom en de toe-
gang is gratis.
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Begunstigersavond bij 
Stichting Oud Aalsmeer
Aalsmeer - Op maandagavond 4 
februari vindt de jaarlijkse begun-
stigersvergadering van de Stich-
ting Oud Aalsmeer plaats. Graag 
nodigt het bestuur alle leden en 
begunstigers uit in de Doopsge-
zinde Kerk in de Zijdstraat vanaf 
19.00 uur. 
De jaarvergadering start om 
19.30 en duurt ongeveer een uur-
tje. Er wordt terug gekeken op 

een succesvol jubileumjaar en na-
tuurlijk ook vol vertrouwen voor-
uit naar de toekomst. Na de pau-
ze volgt een verrassende film/di-
aserie van Dick van der Zwaard 
over monumentale woningen, 
monumenten en beschermde 
dorpsgezichten in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Het programma zal 
naar verwachting rond 21.45 uur 
eindigen. 

Gereedschap uit 
bus weg

Aalsmeer - Op vrijdag 25 janu-
ari rond half zeven in de och-
tend is een werktas met diver-
se gereedschappen ontvreemd 
uit een in de F.A. Wentstraat ge-
parkeerde auto. De eigenaar 
wilde nog gauw iets bij de zaak 
pakken en liet de bus even on-
beheerd achter. Terwijl hij weg-
liep hoorde hij geluiden bij 
de achterzijde van de bus. Hij 
keek achterom en zag een man 
staan, die vervolgens snel de 
benen nam. De eigenaar is ach-
ter de dief aangerend, maar de-
ze wist te ontsnappen. De dief 
is ongeveer 20 jaar oud, 1.80 
meter lang, heeft een stoppel-
baardje en is licht getint. Hij 
droeg een zwarte parka met 
bontkraag. In de werktas zaten 
onder andere een slijptol en 
een accuboormachine. De poli-
tie doet verder onderzoek. Mo-
gelijk is de dief op camera vast-
gelegd.

Poging inbraak 
in Geerland

Kudelstaart - In de nacht van 
zaterdag 26 op zondag 27 ja-
nuari is geprobeerd in te bre-
ken in een woning of schuur 
aan Geerland. Rond half vijf 
werden bewoners wakker van 
gerommel aan de poort. Er is 
rond gekeken, maar er werden 
geen personen gezien. De vol-
gende dag ontdekten de be-
woners dat het cilinderslot van 
de poort er bijna uitgeboord 
was. De inbrekers hebben zich 
waarschijnlijk uit de voeten ge-
maakt na het wakker worden 
van de bewoners. Goede slo-
ten houdt inbrekers buiten de 
deur, zo blijkt maar weer! 

Veel weg na 
inbraak loods

Aalsmeer - In de nacht van 
zondag 27 op maandag 28 ja-
nuari is ingebroken in een op-
slagloods aan de Aalsmeerder-
weg. In de loods zijn diverse 
kasten open gemaakt en door-
zocht. De dieven zijn er van-
door gegaan met voor enkele 
duizenden euro’s aan gereed-
schappen en messing koppe-
lingen. Om binnen te komen 
hadden de dieven het rolluik 
geforceerd. De politie heeft de 
inbraak in onderzoek.

Gestolen auto 
aangetroffen

Aalsmeer -  Op zondag 27 ja-
nuari om half drie in de middag 
is door de bedrijfsbeveiliging 
een gestolen auto aangetrof-
fen op het veilingterrein aan de 
Legmeerdijk. De groene Volks-
wagen Polo is veilig gesteld en 
op zoek wordt gegaan naar de 
eigenaar. Kenteken van de au-
to is XX-SZ-89.

Insluiper betrapt in huis
Aalsmeer -  Op vrijdag 25 janu-
ari heeft rond half negen in de 
avond een insluiping plaatsge-
vonden in een woning in de Cy-
clamenstraat. De bewoner was 
bezig in huis en zag plots bij de 
achterdeur een man staan. Toen 
de dief de bewoner zag, ging hij 
er als een haas vandoor en rende 
weg via de achtertuin richting de 
Mensinglaan. 
Direct is de politie gealarmeerd 
en agenten zijn gelijk poolshoog-
te gaan nemen. Onderweg naar 
de woning zagen zij een man met 
een stoomreiniger lopen, maar er 
werd geen link gelegd met de in-

sluiping. Het door de bewoner 
gegeven signalement kwam niet 
overeen. Zo goed als zeker is het 
wel de insluiper geweest, want de 
bewoner ontdekte met de agen-
ten dat de stoomreiniger verdwe-
nen was. 
Onmiddellijk is weer richting 
Mensinglaan gereden, maar de 
man is niet meer aangetroffen, de 
stoomreiniger wel. Deze werd ge-
vonden in de bosjes en is terug-
gegeven aan de eigenaar. De in-
sluiper is een man met een Oost-
Europees uiterlijk en donker-
blond kort haar. De politie doet 
verder onderzoek. 

Vrouw met spoed naar ziekenhuis
Ongeval op Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Dinsdag 29 januari 
omstreeks half twaalf in de och-
tend is een vrouw geschept door 
een automobilist op de Aalsmeer-
derweg. Het ongeval heeft plaats-
gevonden ter hoogte van bushal-
te Stommeerkade. Vermoedelijk 
is het slachtoffer de weg overge-
stoken van of naar de bus. Een op 
dat moment voorbij rijdende au-
tomobilist heeft de vrouw waar-
schijnlijk niet meer kunnen ont-
wijken. Meerdere ambulances 
en een traumahelikopter zijn ter 
plaatse gegaan. Het slachtoffer 
is met spoed en begeleiding van 
agenten op motoren naar een 
ziekenhuis vervoerd. Het opgelo-
pen letsel is onbekend. 
De politie doet uitgebreid spo-
renonderzoek naar de exacte 
toedracht van het ongeval. De 
Aalsmeerderweg is daarom enke-

le uren gestremd geweest voor al 
het verkeer. 

De zwaar gewonde vrouw is het 
18-jarige (jongste) raadslid Thir-
sa van der Meer. Dit maakte CDA-
fractievoorzitter Dirk van Willegen 
afgelopen dinsdagavond tijdens 
de vergadering van de commis-
sie Ruimte en Economie bekend. 
Direct na zijn mededeling vertrok 
hij naar een bidstond in de kerk. 
Hij vroeg de aanwezigen in de 
raadzaal voor haar te bidden. Thir-
sa ligt in het ziekenhuis en vol-
gens familieleden is zij de nacht 
goed door gekomen. Ze ligt niet 
meer in coma, reageert goed op 
testjes en is inmiddels van de be-
ademing af. Thirsa (en familie en 
vrienden) heel veel sterkte!
Foto: Davey Photography / 
Rob Franken

Transferafdeling Zonnehuisgroep
Honderden ouderen goed 
voorbereid weer naar huis
Amstelland - De transferafdeling 
van Zonnehuisgroep Amstelland 
in Amstelveen blijkt een groot 
succes. Sinds de oprichting wist 
het team bijna 300 kwetsbare ou-
deren na een ziekenhuisopname 
goed voor te bereiden op een te-
rugkeer naar huis. Toen een paar 
jaar geleden landelijk grote ver-
anderingen werden doorgevoerd 
in de ouderenzorg, bleek al snel 
een groep kwetsbare mensen 
tussen wal en schip te geraken. 
Reden om samen met het nabu-
rige Ziekenhuis Amstelland een 
transferafdeling te openen. Een 
zeer gewenst vangnet is de con-
clusie twee jaar na de start. Pa-
tiënten op hoge leeftijd lukt het 
vaak niet om binnen een paar da-
gen na bijvoorbeeld een zieken-
huisopname weer naar huis te 
gaan. Op de transferafdeling in 
het Zonnehuis worden zij gehol-
pen. De afgelopen twee jaar zag 
de afdeling in het Zonnehuis een 
kleine 300 cliënten beter voorbe-
reid naar huis gaan.
 
Sprong in het diepe
Specialist ouderengeneeskunde 

Monique Nio en verpleegkundi-
ge Kathy Oxsener: “Wij sprongen 
in het diepe, want transferzorg 
was toen in heel Nederland een 
totaal nieuwe vorm van ouderen-
zorg. Als iemand bij ons binnen-
komt, is dat meestal erg onver-
wacht en dus heftig voor de cli-
ent. 
Wij kijken met elkaar wat nodig is 
om na een paar weken weer met 
vertrouwen naar huis te kunnen. 
En dat kan van alles zijn, zo heb-
ben we geleerd. Daarom zitten 
er in het team een bewegings-
agoog, fysiotherapeut, ergothe-
rapeut, psycholoog en bijvoor-
beeld ook een maatschappelijk 
werker.”

Apps en games
Het duo bruist van de innovatie-
ve ideeën voor hun afdeling: “We 
zijn aan het kijken of we apps en 
games kunnen aanschaffen waar-
mee de cliënten zelf bewegingen 
kunnen oefenen, op een plezieri-
ge manier. En een keuken waarin 
ze zelf kunnen rommelen en oe-
fenen om weer voor zichzelf te 
zorgen zou top zijn.”

Verpleegkundige Kathy Oxsener en Specialist ouderengeneeskunde Mo-
nique Nio (Zonnehuisgroep Amstelland).

Wijkoverleg vier keer bijeen
Bijeenkomst De Dorper 
over Schiphol en groen
Aalsmeer - Na enige tijd stilte 
rondom De Dorper heeft het be-
stuur van het wijkoverleg, be-
staande uit 2 personen, besloten 
dit jaar vier bijeenkomsten te or-
ganiseren. Op de woensdagen 27 
februari, 29 mei, 25 september en 
27 november worden in De Ou-
de Veiling in de Markstraat wijk-
avonden gehouden. Aanvang al-
le avonden is 19.30 uur met in-
loop. Voor de eerste avond op 

27 februari staan inmiddels twee 
onderwerpen op de agenda. Leo 
Baarse komt de bewoners bijpra-
ten over de ontwikkelingen be-
treffende Schiphol en gesproken 
gaat worden over de groen-voor-
zieningen en -ontwikkelingen in 
het Centrum.
Verder zal deze avond de ontwik-
kelingen in het centrum (Cen-
trumvisie) kort worden toege-
licht.

Nota over transformatie Ophelialaan westzijde in commissie

Azaleastraat-bewoners op scherp 
na presentatie beleidskaders
Aalsmeer - Een best pittige woor-
denwisseling ontstond afgelo-
pen dinsdag 29 januari tijdens de 
commissie Ruimte en Economie. 
In de vergadering kwam de Nota 
beleidskader Ophelialaan west-
zijde aan de orde en Dick Kuin 
van Absoluut Aalsmeer wilde de 
in de nota aangegeven beleids-

kaders aanscherpen. Zo stelde hij 
voor de vier hoog bebouwing bij 
de aan te leggen rotonde in de 
Burgemeester Kasteleinweg niet 
te voorzien van een ‘lullig’ kapje, 
maar een volwaardige kap te ge-
ven en de gebouwen hier zou-
den mee moeten gaan bewegen 
met de rotonde, dus geen ‘har-

de’ wand waar je op aan rijdt. Het 
CDA, bij monde van Eppo Busker-
molen, gaf aan geen behoefte te 
hebben aan de aanscherping. De 
kaders vond zijn fractie voldoen-
de en goed. Dit vond Kuin een te 
makkelijk antwoord. Het was nu 
het moment om als raad invloed 
te kunnen hebben op de beleids-
kaders en ruimtelijke voorwaar-
den te stellen aan de heront-
wikkeling van dit gedeelte van 
de Ophelialaan. Er ontstond een 
kleine discussie over de beroe-
pen van de raadsleden tussen het 
CDA en AA, waarmee ook Jelle 
Buisma van de PvdA zich bemoei-
de. Erik Abbeneus van de VVD liet 
dit gedeelte voor was het was en 
kwam terug op de bouwhoogte. 
Waar de VVD eerst nog vraagte-
kens zette of de vier hoog wel in 
de omgeving zou passen en wel 
erg hoog zou gaan worden, sprak 
hij nu lovend over de hoogte met 
volwaardige kap en het meebe-

wegen vond hij ook leuk. Zijn en-
thousiasme werd gewaardeerd 
door Dick Kuin en hiermee was 
de ‘storm weer uit de lucht’. 

‘Hoge buren’
Ondertussen zat een groepje be-
woners uit de Azaleastraat ver-
ontrust op de publieke tribune. In 
de nota wordt gesteld dat bij de 
Cyclamenstraat de bouwhoogte 
terug moet naar twee lagen, aan-
sluitend op de bestaande bebou-
wing. De Azaleastraat mag ech-
ter wel ‘hoge buren’ krijgen en in 
dichte nabijheid. “Weg zon, weg 
privacy”, aldus een bewoonster. 
En, in de nota staat verder dat 
het verkeerstechnisch gezien ge-
wenst is de nu doodlopende Aza-
leastraat te verbinden met de Cy-
clamenstraat. Geen goed idee, 
vinden de bewoners. Ze kregen 
bijval, want zowel de VVD als AA 
vroegen zich hardop af of er over-
leg hierover is geweest met de 
bewoners (“Nee”, werd luidkeels 
gezegd) en waarom deze veran-
dering in de nota beleidskaders is 
opgenomen. 

Aansluiting wegen
Volgens wethouder Robbert-
Jan van Duijn is dit geen har-
de eis en zitten er verkeerskun-
dig en -technisch nog vele ha-
ken en ogen aan. De mogelijke 
aansluiting vraagt zelfs om een 
aparte besluitvorming. De VVD 
en AA waren hier niet gerust op. 
Pas na de toezegging van de wet-
houder dat de aansluiting uit de 
nota wordt gehaald en aange-
past wordt voor behandeling in 
de gemeenteraad op 14 februa-
ri werd de bespreking afgesloten. 
In de Raad komt de transformatie 
van dit winkel/woon-gebied naar 
puur woongebied opnieuw als 
behandelstuk aan de orde. Daar-
na is het afwachten waar planma-
kers (projectontwikkelaars) mee 
komen. De bewoners van de Aza-
leastraat staan op scherp en ga-
ven na afloop van de vergadering 
aan de plannen nauwlettend te 
zullen blijven volgen.
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Paralympische Spelen in 2020
Sponsor voor schaatssters 
Larissa en Imke
Kudelstaart - Na topschaatsers 
als Sven Kramer en Kjeld Nuis en 

topwielrenners als Robert Gesink 
en Steven Kruijswijk gaat Jum-

Kom ook in actie op 23 maart
Fietsen voor Stichting 
Living Memories
Aalsmeer - Wil jij Stichting Living 
Memories helpen? Op zaterdag 
23 maart staan er heel veel spin-
ningfietsen klaar in sportcomplex 
De Waterlelie aan de Dreef. Sa-
men wordt gefietst voor zoveel 
mogelijk videoportretten voor 
ouders, broertjes en zusjes van 
ernstig zieke kinderen.
In teams van maximaal drie deel-
nemers worden van 10.00 tot 
16.00 uur de trappers draaiend 
gehouden. Ga voor de volledige 
zes uur in je eentje of wissel regel-

matig met je teamgenoten. Jij be-
paalt jouw grens! Na afloop wordt 
het leven gevierd met een geza-
menlijke barbecue en een optre-
den.
De eerste teams zijn al aange-
meld, maar er kunnen er nog 
meer bij. Kom jij zelf? Of ken je 
mensen die zich graag op een 
sportieve manier willen inzetten 
voor ander? Ervaring met spin-
nen is niet noodzakelijk. Opge-
ven kan via www.spinningforme-
mories.nl.

Voor vaders, vrienden, zakenpartners
Rally Club organiseert 
eerste Gentlemen’s race
Aalsmeer - Op zondag 7 april 
aanstaande staat er een gezelli-
ge Gentlemen’s Rally op het pro-
gramma. Organisatoren Ineke 
Loogman en Nils van Beek heb-
ben eerder voor dames de Ladies 
Rally georganiseerd, maar willen 
nu de heren testen. Zij nodigen 
daarom vaders met zonen, vrien-
den onder elkaar en/of zaken-
partners uit om zich in te schrij-
ven als duo en iedere auto mag 
meerijden. De rally wordt een ge-
schreven race, zodat het voor ie-
dereen toegankelijk is. De start 

zal zijn bij het Louman Museum 
in Den Haag en de finish in de 
Beach te Aalsmeer. Optioneel is 
een afsluitdiner aldaar. Voor on-
derweg wordt een hapje gere-
geld. 
“Het wordt weer een prachtige 
rally met onderweg vragen en 
opdrachten. Wij van de Rally Club 
Aalsmeer, hopen dat het aanslaat 
bij de heren en verwachten veel 
pret onderweg. Wij hebben er in 
ieder geval zin in!” Aldus Ineke. 
Mail voor deelname naar info@
rallyclubaalsmeer.nl 

Wie brengt de brandende 
fakkel naar Aalsmeer?
Aalsmeer - Ook dit jaar doet de 
Stichting 4-5 mei Aalsmeer weer 
- voor de vierde keer - mee met 
de estafette loop in het kader van 
‘Vrijheid geven wij door’. Direct na 
de dodenherdenking vertrekt een 
groep Aalsmeerders per bus naar 
Wageningen. Samen met estafet-
te lopers van andere Nederlandse 
gemeenten, wonen zij de ceremo-
nie van het ontsteken van het be-

vrijdingsvuur bij om vervolgens in 
de late avond en ’s nachts de bran-
dende fakkel mee terug te nemen 
naar Aalsmeer. Daar komt wat de 
organisatie betreft best veel voor 
kijken. Willem Kikkert en Ulla Eu-
rich, beide bestuursleden van de 
Stichting 4-5 mei, zijn daarom blij 
met de versterking van estafet-
te loopster Daniëlle Jonker. Van 
sommige mensen denk je: “Waar 

halen zij de tijd vandaan?”Zo ie-
mand is Daniëlle Jonker. De oud 
Zaailing heeft inmiddels met 
Soep Aalsmeer een florerend be-
drijf dat zich meer en meer uit-
breidt, vindt tijd om samen met 
haar honden heel wat kilometers 
per week te lopen en doet seri-
eus aan wedstrijden mee. Voor de 
Stichting 4-5 mei maakt zij graag  
tijd vrij. “Ik kom uit een groot ge-

Per direct vrijwilligers gezocht!
Inschrijvingen Weekaatje 
een groot succes
Aalsmeer - Via Social Media, de 
website en diverse app-groep-
jes is bekend gemaakt dat de in-
schrijving voor het Weekaatje 
met thema ‘Wild Wild West’ vrij-
dag 25 januari om 20.00 uur van 
start zou gaan. Dat heeft ieder-
een goed onthouden, want na 7 
minuten waren er al 100 inschrij-
vingen binnengekomen. Het 
ging zo hard dat de website van 
het Weekaatje vijf minuten plat 
heeft gelegen. Om 20.35 uur was 
de grens van 250 inschrijvingen 
al behaald en konden kinderen 
alleen op de wachtlijst geplaatst 
worden. Meestal lukt het de orga-
nisatie wel om deze wachtlijst he-
lemaal weg te werken. De organi-
satie hoopt iedereen in te kunnen 
delen en zal de teams zo spoedig 
mogelijk bekend maken.
Vorig jaar waren er binnen 24 uur 
277 aanmeldingen; dit keer wa-

ren het er 282 binnen een uur.
Kees van t Schip, Anton den Haan, 
Dave van Schip, José Kruijer en 
Aster van den Bosch (de Weekaa-
tjestaf ) zijn super trots op dit re-
sultaat!

Noodklok
Helaas heeft een aantal leden van 
de kampstaf aangegeven te stop-
pen met de organisatie. En zon-
der goede organisatie is er geen 
Weekaatje mogelijk. De kamp-
staf luidt daarom de noodklok en 
zoekt per direct meerdere perso-
nen die de organisatie willen aan-
vullen, zodat dit geweldige eve-
nement kan blijven voortbestaan.
Op de website van het Weekaa-
tje (www.weekaatje.nl) is te lezen 
naar welke vrijwilligers er wordt 
gezocht. Interesse? Stuur dan een 
mailtje met gegevens naar: info@
weekaatje.nl.

zin en mijn ouders zijn van de ge-
neratie tweede wereldoorlog. Van 
hen hoorde ik de verhalen die 
nooit vergeten mogen worden. 
Wanneer wij in Wageningen de 
ceremonie van het bevrijdings-
vuur meemaken en wij met de 
brandende fakkel weer juichend 
worden ontvangen in Aalsmeer 
dan doet dat toch echt wat met je. 
Het is mooi dat via de sport saam-
horigheid ontstaat.”

In Vrijheid kiezen
“Tot nu toe hebben wij rond de 
veertien lopers en een fietser in 
de groep. Wij zoeken in ieder ge-
val nog een fietser en als er nog 
lopers zijn die mee willen dan 
kan dat”, aldus Daniëlle. Ook kan 
de Stichting 4-5 mei, die de ANBI 
status heeft, nog wel een aantal 
sponsors gebruiken voor de be-
kostiging van onder andere provi-
and lopers, bijdrage sportkleding, 
presentatie op podium Wagenin-
gen, vlag Aalsmeer en bijdrage 
vervoer. De deelnemers gaan per 
bus naar Wageningen. Na de ce-
remonie worden de 90 kilome-
ters terug naar Aalsmeer steeds 
om beurten door twee estafette-
lopers gelopen. Op een vooraf ge-
sproken punt wacht hen dan weer 
de bus en gaat een volgend duo 
op pad. De fietsers zorgen voor 
de veiligheid van de lopers én dat 
de fakkel - in een windlicht - aan-
blijft. Ieder bepaalt zelf het aan-
tal kilometers. In Vrijheid kiezen 
wie wil dat nu niet? Stichting 4-5 
mei maakt zich sterk door het or-
ganiseren van onder andere de-
ze sportieve estafette loop. Op de 
site van Stichting 4-5 mei is meer 
informatie te lezen.
Janna van Zon 

“We hebben allemaal wel eens hulp nodig”

Buurtgezinnen.nl zoekt in 
Aalsmeer steungezinnen
Aalsmeer - Sinds kort kunnen ge-
zinnen in de gemeente Aalsmeer 
die overbelast zijn, een beroep 
doen op Buurtgezinnen.nl. De ge-
meente is hiervoor een samenwer-

kingsovereenkomst aangegaan 
met Buurtgezinnen.nl. Buurtge-
zinnen.nl is een nieuw initiatief 
gebaseerd op een oude gedachte: 
opvoeden doen we samen.  

Hoe werkt het?
Gezinnen die overbelast zijn 
(vraaggezinnen) worden gekop-
peld aan een warm en stabiel ge-
zin in de buurt (steungezinnen). 
Zo krijgen kinderen wat extra lief-
de en aandacht en worden ou-
ders even ontlast. De hulp is al-
ledaags en gelijkwaardig. Vraag-
gezin en steungezin maken on-
der begeleiding van de coördina-
tor van Buurtgezinnen.nl afspra-
ken over de inhoud van de on-
dersteuning. 
De ondersteuning kan bijvoor-
beeld bestaan uit de kinderen 
naar zwemles of sport brengen, 
ze af en toe een weekend, mid-
dag of avond opvangen of een 
rustige huiswerkplek bieden. 
Maar ook: meegaan naar ouder-
avonden, helpen bij het vieren 
van de verjaardag of er samen 
op uitgaan met beide gezinnen. 
Maatwerk dus! Een steungezin 
wordt voor een langere periode 
de steun en toeverlaat voor een 
vraaggezin op het gebied van de 

bo nu ook de schaatssters Larissa 
Klaassen en Imke Brommer finan-
cieel ondersteunen. Jumbo Texel 
is de nieuwe hoofdsponsor van 
het Texels-Kudelstaartse baanduo 
dat voor goud gaat op de Paralym-
pische Spelen in 2020. De sponso-
ring gaat buiten de landelijke su-
permarktketen om en komt voor 
rekening van Arjen van Diepen, 
eigenaar van de Jumbo-super-
markten in Den Burg en De Koog. 
“Ik houd van sport en cultuur en 
ben ook wel een beetje chauvinis-
tisch. Mooie initiatieven op Texel 
verdienen aandacht en onder-
steuning. En omdat ik financieel 
in de omstandigheden ben, vind 
ik het leuk om te helpen”, vertelde 
Van Diepen bij de uitreiking van 
een cheque van 10.000 euro aan 
Larissa en Imke. Daarbij aanwezig 
was ook het bestuur van de Stich-
ting VIP Sport, die het baanduo 
terzijde staat om voldoende geld 
binnen te halen om hun droom 
in Tokio waar te maken. Bij we-
reldbekerwedstrijden eerder de-
ze maand in Manchester verover-

den Larissa en Imke zilveren me-
dailles op de tijdrit en op de sprint 
en dat was voor NOC*NSF reden 
hen de A-status voor topsporters 
toe te kennen. Dat houdt in dat ze 
een uitkering krijgen en dat on-
der meer deelname aan wedstrij-
den en trainingskampen (zoals 
volgende week in Portugal) wordt 
vergoed. Toch is er nog veel geld 
nodig om in Tokio optimaal ge-
prepareerd aan de start te staan. 
Zo moet een nieuwe tandem wor-
den aangeschaft, aangezien Imke 
met haar 1,85 meter zo’n 15 centi-
meter langer is dan de vorige ‘pi-
loot’ van Larissa en enigszins ‘op-
gevouwen’ op de huidige fiets zit. 
Stichting VIP Sport heeft begroot 
dat in totaal 25.000 euro nodig is. 
Met de gift van Jumbo Texel mee-
gerekend is nu ruim 17.000 euro 
binnen. “Het gaat de goede kant 
op, maar we zijn er nog niet”, laat 
penningmeester Dirk Vinke we-
ten. Ondernemers en particulie-
ren die een handje willen helpen, 
kunnen voor de mogelijkheden 
terecht op stichtingvipsport.nl.

opvoeding van de kinderen. Wel-
ke ondersteuning een steungezin 
biedt en hoeveel tijd het gezin er-
in steekt, is afhankelijk van de ge-
maakte afspraken. De ondersteu-
ning kan ook veranderen in de 
loop van de tijd. Buurtgezinnen.
nl is in Aalsmeer op zoek naar ou-
ders met kinderen, grootouders 
en stellen zonder kinderen (maar 
met opvoedervaring) die op vrij-
willige basis iets willen beteke-
nen voor een gezin in de buurt 
dat het moeilijk heeft.

Waarom kiest de gemeente 
Aalsmeer voor Buurtgezinnen.nl?
In 40 gemeenten verspreid door 
Nederland is Buurtgezinnen.nl in-
middels actief en de ervaringen 
zijn veelbelovend. Reden voor 
Aalsmeer om ook met Buurtge-
zinnen.nl in zee te gaan.

Opvoeden niet gemakkelijk
Oprichter Leontine Bibo: “Soms 
zit het flink tegen in gezinnen. 
Problemen stapelen zich op en 
worden steeds zwaarder. Er hoeft 
dan maar iets te gebeuren en de 
emmer loopt over. En dan lukt 
het ouders niet meer om op ie-
der moment voldoende tijd en 
aandacht aan de kinderen te be-
steden. Deze gezinnen hebben 
hulp nodig, liefst alledaagse prak-
tisch hulp van familie en vrien-
den. Maar wat als je familie of 
vrienden ver weg wonen of als zij 

jouw problemen er niet bij kun-
nen hebben? Buurtgezinnen.nl is 
er voor deze gezinnen. Bij Buurt-
gezinnen.nl willen we toe naar 
een samenleving, waarin we ons 
weer meer om elkaars kinderen 
bekommeren. Opvoeden is niet 
gemakkelijk. Als we elkaar daarbij 
helpen, kunnen we er samen voor 
zorgen dat kinderen veilig en ge-
zond kunnen opgroeien in hun 
eigen gezin.”

Durf te vragen, durf te geven!
Esther Karssing treedt in 
Aalsmeer op als coördinator voor 
Buurtgezinnen.nl. Het is voor Es-

ther een passie gezinnen bij el-
kaar te brengen en ze met elkaar 
te verbinden. “Ouders kunnen 
even op adem komen of bijvoor-
beeld hun sociale netwerk uit-
breiden. Daarnaast gelooft zij in 
de laagdrempelige en lokale be-
nadering. Iedereen heeft wat te 
bieden en we hebben allemaal 
wel eens hulp nodig. Buurtgezin-
nen is er voor ouders en door ou-
ders. Iets doen voor elkaar maakt 
blij, want we zijn er nou eenmaal 
niet voor gemaakt om alles alleen 
te doen. Durf te vragen en durf te 
geven”, aldus Esther. Meer infor-
matie: www.buurtgezinnen.nl
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Zaai coachtraject een gouden greep!
Annemarie: ‘Kiezen voor 
dat wat bij je past’
Aalsmeer - Zorgen voor ande-
ren is Annemarie Mentink met 
de paplepel ingegeven. “Mijn va-
der is inmiddels dierenarts in rus-
te maar bij zijn afscheid stonden 
de mensen in dikke rijen gedul-
dig te wachten om hem te be-
danken voor al zijn goede zorgen. 
Hij is voor mij een liefdevol voor-
beeld. Zo wil ik ook graag in het 
ondernemerschap staan. Hoewel 
ik door Zaai nu al wel heb geleerd 
het iets zakelijker aan te pakken.” 
Na haar studie Sociaal Pedagogi-
sche Hulpverlening koos Anne-
marie voor de zorg; drie jaar in de 
Jeugdzorg en tien jaar in de Ge-
handicaptenzorg. Na de geboor-
te van haar tweede dochter is zij 
- mede door gezondheidsklach-
ten en overgewicht - op zoek ge-
gaan naar een alternatieve wijze 
om zich beter te kunnen voelen. 
Haar zoektocht leverde veel op. 
“Ik kwam uit bij de Hormoonfac-
tor, begreep dat er een hormona-
le oorzaak was van mijn klachten. 
Ik zette mijn zoektocht via inter-
net voort en heb mijn leefstijl om-
gegooid met zulke goede gevol-
gen dat ik mijn energie weer te-
rug kreeg en onder andere van 
mijn migraine en overgewicht 
werd verlost. Ook mijn dochter 
- toen vier jaar - kreeg veel min-
der last van haar luchtwegen en 
haar buikpijn ging over. Zij ging 
zich zoveel prettiger voelen. Dit 
alles was zo duidelijk dat ik hier 
meer mee wilde gaan doen, dit 
gunde ik immers iedereen. Ik ben 
een opleiding gaan volgen om er 
ook anderen mee van dienst te 
kunnen zijn. In mijn praktijk Men-
tink Coaching krijg ik bevestigd 
dat veel van gezondheidsklach-
ten vaak onderliggende oorzaak 
hebben in onze hormonen en 
darmen. Zowel onze hormonen 
als darmen zijn van grote invloed 
op onze gezondheid.”

Burn-out
Het lijkt een modewoord gewor-
den. Maar het aantal jonge men-
sen dat kampt met overspannen-
heid of burn-out en zowel men-
taal als lichamelijk zijn opge-
brand wordt alleen maar groter. 
Door alleen al je leefstijl aan te 
passen; door onder andere ont-

spanning, voeding en beweging 
kun je het herstel op een positie-
ve manier beïnvloeden. Als coach 
leert Annemarie ook ingeslopen 
gewoontes te doorbreken. 
“Voor mijzelf was die ommezwaai 
niet moeilijk aangezien de resul-
taten zo verrassend goed waren, 
maar dat is voor iedereen per-
soonlijk. Ik leer je zoeken naar 
de balans die bij je lichaam past; 
het gaat niet langer om ‘ik moet’, 
maar om ‘ik wil’. Dit zorgt er voor 
dat je het ook op een lange ter-
mijn volhoudt, hetgeen natuurlijk 
ook alles te maken heeft met het 
resultaat dat je behaalt.” 

Intervisie groep
Ondernemen naast het moeder-
schap. Annemarie brainstorm-
de hierover met Natascha Bak-
ker, ook een Zaailing. “Natascha - 
onze kinderen zitten op dezelfde 
school - haalde mij over om ook 
het Zaai coachtraject te gaan vol-
gen.” 
Het blijkt een gouden greep. “Ik 
kom zoveel op mijn pad tegen 
waarmee ik mij verwant voel. On-
ze intervisie groep bestaat uit 
(jonge) moeders met veel ambi-
tie. Wij voelen ons bij elkaar op 
ons gemak. Het leren focussen is 
de rode draad. Ik ben er wel ach-
ter dat ik liever één ding goed 
doe in plaats van drie dingen half. 
Wat ik van Zaai nog meer leer? 
Kiezen voor dat wat bij je past en 
staan voor wat je waard bent.”
Neem voor meer informatie: 
contact op met Kirsten Verhoef 
(project organisator) via tele-
foon 0297 -366182 of via de mail 
kirsten@syltsupport.nl 

Janna van Zon 

Voedselbank bestaat 
echt nog én is nodig!
Aalsmeer - Momenteel gaat er 
een gerucht door Aalsmeer en 
Kudelstaart dat de Voedselbank 
niet meer zou bestaan. Omdat het 
niet meer nodig zou zijn. Was dat 
maar waar! Als ruim 6 jaar gaat de 
Voedselbank door met het weke-
lijks verstrekken van voedselpak-
ketten. Momenteel voor ruim 30 
huishoudens, ongeveer 100 vol-
wassenen en kinderen. Daar zijn 
ongeveer 50 vrijwilligers weke-
lijks of af en toe mee bezig. 

Nieuwjaarsreceptie
Een behoorlijk deel van hen be-
zocht op 18 januari de traditione-
le en gezellige Nieuwjaarsrecep-
tie. Daar werden ook wat cijfers 
over 2018 bekend gemaakt. Er 
zijn in dat jaar bijna 1500 pakket-
ten uitgereikt op basis van onder 
andere 1800 zelf ingezamelde 
kratten voedsel. De intakers voer-
den meer dan 100 (her)intake ge-
sprekken. Er kwamen ongeveer 
15 nieuwe klanten bij en een zelf-
de aantal kon stoppen met de 
Voedselbank, vaak omdat men 
het gelukkig zelf weer kon red-
den. De dank werd uitgesproken 
aan alle bedrijven, supermarkten 
en particulieren die voedsel do-
neren aan de Voedselbank. Ook 
kreeg de Voedselbank 157 Kerst-
pakketten!

Winkelinzameling
Een deel van de genoemde vrij-
willigers zal op 15 en 16 februa-
ri weer actief zijn bij een winkel-
inzameling. Deze keer bij Albert 
Heijn op het Poldermeesterplein. 
Bedrijfsleider Mattijs Stevens, zijn 
medewerkers en de vrijwilligers 
hebben er zin in. Er zal een seri-
euze poging gedaan worden om 
het record van 70 kratten van vo-
rig jaar te breken.

Vacatures 
Het werk van de Voedselbank 
gaat week in week uit het hele 
jaar door. Om de zaak draaiende 
te houden zijn denkers en doe-
ners nodig; mensen die meeden-

ken en mensen die met de han-
den werken. Op dit moment zijn 
er de volgende vacatures: Be-
stuurslid, takenpakket nader 
overeen te komen; Secretaris/
penningmeester, duizendpoot 
die goed is in (� nanciële) admi-
nistratie; Fondsenwerver, degene 
die geldbronnen kan aanboren 
om de Voedselbank te kunnen la-
ten voortbestaan; Winkelinzame-
laars, degenen die helpen bij de 
inzamelingen bij supermarkten.
Reacties graag aan vrijwilligers@
voedselbankaalsmeer.nl of info@
voedselbankaalsmeer.nl of tele-
fonisch via 06 -37471838.

Verborgen armoede
Ook landelijk voert de Voedsel-
bank campagne om  mensen die 
recht hebben op een voedselpak-
ket, maar om een of andere re-
den de Voedselbank niet vinden, 
toch te bereiken. Dat dit soms ge-
beurt onder de noemer ‘Voedsel-
bank op zoek naar klanten’, is mis-
schien de reden dat men denkt 
dat de Voedselbank geen klan-
ten meer heeft. Het tegendeel 
is waar. Voedselbank Aalsmeer 
gaat ook door met acties om de-
ze mensen te bereiken. De rede-
nen dat men, hoewel men recht 
heeft, toch geen klant is bij de 
Voedselbank, zijn samen te vat-
ten als: niet weten, niet kunnen, 
niet willen of niet mogen.  Er 
komt nu een enquête bij het So-
ciaal loket van de gemeente. Er 
worden nieuwe � yers neerge-
legd bij huisartsen, scholen en op 
openbare plaatsen. In die � yers 
zal ook worden benadrukt dat de 
privacy van klanten gewaarborgd 
is bij de intake en bij uitgifte. De 
procedure voor toelating wordt 
zo laagdrempelig als mogelijk ge-
houden. Ook zal er overleg ge-
voerd worden met de gemeen-
te, de politiek en maatschappelij-
ke organisaties. De Voedselbank 
vindt dat iedereen die recht heeft 
op een voedselpakket, er ook één 
hoort te krijgen en zal zich daar-
voor inzetten.

Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer

Duurzaam ondernemen 
met Fairtrade producten

Offi cieel nationaal certifi caat
Juf Mirna mediacoach op 
basisschool Triade
Regio - In januari heeft juf Mirna 
van Luling van basisschool Tria-
de haar certi� caat ‘Nationaal Me-
diacoach’ in ontvangst mogen 
nemen. Zij zal het team van Tria-
de ondersteunen bij het begelei-
den van kinderen op het gebied 
van mediawijsheid. Als gevolg 
van technologie hebben media 
een steeds grotere invloed op het 
dagelijks leven. We zijn omringd 
door media en technologie die 
nieuwe mogelijkheden bieden 
voor communicatie en het uitwis-
selen van informatie. Zowel ‘oude’ 
media, zoals televisie en kranten, 
als nieuwe media zoals het inter-
net en sociale media. Maar al de-
ze media vraagt een bewuste en 
kritische blik van de gebruikers.
Hierbij is begeleiding en het over-
brengen van kennis, vaardighe-
den en kritische houding erg be-
langrijk. Triade werkt nu met de 
methode Nationaal Mediapas-

poort voor de groepen 1 tot en 
met 6. Groep 7 en 8 werkt met 
Mediabegrip. Beide methodes 
worden ingezet om de media-
wijsheid bij de leerlingen te ver-
groten. Als gecerti� ceerd medi-
acoach zal Mirna zich voor Tri-
ade bezig houden met het be-
leid voor mediawijsheid en daar-
bij medewerkers, ouders en leer-
lingen ondersteunen, coachen en 
begeleiden. Er is een mooi start-
punt: “Wat erg leuk is om te zien, 
is dat de leerlingen tijdens de les-
sen van mediawijsheid heel goed 
weten wat er van ze gevraagd 
wordt en hoe zij het beste om 
kunnen gaan met verschillen-
de media. Leerlingen leren nep-
nieuws te herkennen, ontdekken 
wat ze wel en niet verstandig op 
social media kunnen plaatsen en 
hoe reclame verstopt kan worden 
in tv programma’s of Youtube 
� lmpjes”, aldus Mirna van Luling. 

Directeur Laura van Rossen feliciteert mediacoach Mirna van Luling.

Aalsmeer - Steeds meer bedrij-
ven, organisaties en horeca-on-
dernemingen zijn bezig met 
duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Niet 
alleen afvalverwerking, waterre-
cycling en de CO-2 uitstoot wordt 
aan gewerkt zoals zonnepane-
len en isolatie van het gebouw. 
Ook wordt er meer Fairtrade kof-
� e, thee en suiker in de bedrij-
ven gebruikt. People (mensen), 
Planet (planeet/milieu) en Pro-
� t (opbrengst/winst) later Pros-
perity (maatschappelijk verant-
woord ondernemen) is een term 

uit de duurzame ontwikkeling. 
Deze drie zouden op harmonieu-
ze wijze gecombineerd moeten 
worden. Wanneer de combina-
tie niet harmonieus is, zullen de 
andere elementen hieronder lij-
den, zo is de gedachte. Wanneer 
bijvoorbeeld winst te veel prio-
riteit krijgt, zullen mens en mi-
lieu hiervan de dupe worden, bij-
voorbeeld door slechte arbeids-
omstandigheid of vernietiging 
van de natuur. Andersom ziet dit 
denkbeeld ook het winstkenmerk 
als essentieel onderdeel van ont-
wikkeling dat niet verwaarloosd 
dient te worden. Fairtrade ko�  e, 
thee en suiker gebruiken valt on-
der de term maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. Wanneer 
u dit gebruikt in uw onderne-
ming, organisatie of horeca bent 
u bezig met de mensen in de ont-
wikkelingslanden. Zij krijgen een 
goed loon voor hun producten 
met nog een extra premie. Zij 
kunnen dan hun kinderen naar 
school laten gaan en van de pre-
mie kunnen ze extra worden op-
geleid, zodat er meer biologische 

Stichting Max Havelaar, 
Sean Hawkey.

Hoogst mogelijke score voor Sales en After Sales
Nieuwendijk 2e bij verkiezing 
‘Renault Dealer of The Year’
Aalsmeer - Renault dealer Nieu-
wendijk is in 2018 op de tweede 
plaats geëindigd bij de prestigi-
euze verkiezing ‘Renault Dealer 
of the Year’. Het bedrijf liet over 
het hele jaar uitstekende scores 
noteren op het gebied van klant-
tevredenheid, Sales & After Sales-
kwaliteit en de verkoop van on-
derdelen. Het is de tweede keer 
dat Nieuwendijk een podiumplek 
behaalt.
Bij de verkiezing van ‘Renault 
Dealer of the Year’ draait het om 
de prestaties van de dealers op 
het gebied van Sales, After Sales 

en kwaliteit. Nieuwendijk scoor-
de in 2018 het maximum aan-
tal punten ten aanzien van Sales 
& After Sales-kwaliteit en de ver-
koop van onderdelen. Bovendien 
behaalde het bedrijf hoge scores 
op het gebied van de Sales- en 
After Sales-objectieven. 
Dankzij de uitstekende prestaties 
is Nieuwendijk de grootste stijger 
van 2018. 
Het bedrijf heeft totaal 8 vesti-
gingen in Aalsmeer, Amsterdam 
(West en Zuidoost), Amstelveen, 
Badhoevedorp, Hillegom, Hoofd-
dorp en Uithoorn. 

Kees en Sjaak Nieuwendijk en Victor Jonk (midden), directie Renault Nieu-
wendijk, 2e prijswinnaar van de Renault Dealer of the Year 2018-verkie-
zing, ontvangen de prijs uit handen van de heer Jérôme Pannaud (l.), Ge-
neral Manager Benelux en mevrouw Christelle Réale (r.), Country Operati-
ons Director Netherlands.

Aalsmeer - “Velen van u heb-
ben de weg inmiddels gevon-
den naar onze kringloopwin-
kel. Dorcas is een begrip ge-
worden in de wijde omgeving 
en het zal u niet verbazen dat 
we van een klein winkeltje aan 
de Zijdstraat uitgegroeid zijn 
tot een organisatie die niet al-
leen heel veel afdraagt aan 
goede doelen, maar die ook 
ontzettend veel organisatie en 
inzet vergt van onze medewer-
kers. 
Kortgeleden lazen we in de 
Volkskrant een artikel dat de 
huidige situatie van de kring-
loop-wereld goed schetst, 
evenals het tv-programma Eén 
Vandaag. De kringloop is niet 
meer het winkeltje in de mar-
ge, waar mensen hun spullen 
naartoe kunnen brengen om 
anderen, vaak met een smalle 
portemonnee, de gelegenheid 
te geven inkopen te doen. De 
kringloopwinkel van vandaag 
vraagt een benadering die de 
status van goedbedoeld win-
keltje heel ver heeft overste-
gen. Er moeten mensen zijn 
die de winkel willen inrichten 
en daar uren willen draaien, 
naast de ploegen die de spul-
len moeten ophalen, het kaf 
van het koren moeten schei-
den, mensen die al deze vrij-
willigers aansturen en, ze-
ker niet in de laatste plaats, 
mensen die de verantwoor-
delijkheid willen nemen voor 
een gezond � nancieel beleid, 
waarbij het doel van de liefda-
digheid niet uit het oog mag 
worden verloren.
Daar komt nog eens bij dat we 
een heel ander aanbod krij-
gen dan een aantal jaren ge-
leden. Het valt ons zwaar dit 
te moeten zeggen, maar waar 
de mensen tot voor kort hun 
spullen bij het grof vuil brach-
ten, bellen ze nu vaak naar ons 
om hele boedels of opruimin-

gen op te halen. De eerste ron-
de, die van het scheiden van 
de goede spullen en het afval, 
wordt overgeslagen en zo wor-
den onze vrijwilligers vaak ge-
confronteerd met de ondank-
bare taak alsnog een groot ge-
deelte van het aanbod naar het 
grofvuil te verschepen. Vaak 
gebeurt dit overigens niet met 
een verkeerde intentie: men-
sen willen echt goed doen en 
het geeft een � jn gevoel om 
je spullen aan het goede doel, 
dus de kringloop, te geven, 
maar we moeten echt gaan 
ingrijpen willen we ons werk 
kunnen blijven doen. Boven-
dien leven we in een tijd waar-
in het ineens erg in de mo-
de is om je huis te ‘ontspullen’, 
een beweging die vele volgers 
kent en drastisch opruimen tot 
gevolg heeft. Apparaten die 
vaak stuk worden ingeleverd, 
repareren wij niet, ook die be-
landen bij het vuil. Wat we hier 
schrijven, is niet bedoeld om u 
te ontmoedigen. Onze winkel 
is niet voor niets heel populair 
en wij werken met heel veel in-
zet en plezier aan onze zaak en 
het goede doel dat wij er uit-
eindelijk mee dienen, maar wij 
vragen tegelijkertijd uw begrip 
voor de ontwikkelingen in de 
kringloopwereld die een regu-
lering en een professionalise-
ring eisen met het oog op de 
toekomst. Een mooie winkel 
met een goed aanbod begint 
bij u! Vraag u af of de spullen 
die u aanbiedt echt de moei-
te waard zijn om aan te bieden 
en denk aan onze vrijwilligers. 
Heel en schoon is daarbij een 
goede leidraad. Helpt u ons 
bij het voortbestaan van onze 
prachtige winkel en daarmee 
de hulp die we kunnen geven 
aan de allerarmsten? Hartelijk 
bedankt.”
Dorcas winkel Aalsmeer
winkel@dorcas-aalsmeer.nl

LEZERSPOST

Goed aanbod begint bij aanbieders
Dorcas en de toekomst

teelt plaatsvindt, of een school-
tje of ziekenpost kan worden ge-
bouwd. Zij beslissen hier zelf over. 
Meer informatie is te vinden op 
www.fairtradegemeenten.nl of te 

verkrijgen via de contactpersoon 
van de Werkgroep Fairtrade Ge-
meente Aalsmeer, Betty Kooij, be-
reikbaar via 0297-321509 en via 
jbkooij@kabelfoon.nl. 
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Aalsmeer - Zondag 3 februari 
is er in de warme stolp van kin-
derboerderij Boerenvreugd in 
Aalsmeer weer een leuke pop-
penkast-voorstelling. Deze eerste 
voorstelling van het nieuwe jaar 
heet ‘IJskoud de beste’. Het ver-
haal gaat over sneeuwpop Frosty 
en zijn vriendje Vlokje. Deze win-
tervoorstelling van Poppenthe-
ater Zelen begint met sneeuw. Is 
dat toeval of is het geen toeval? 
Frosty de sneeuwpop uit de voor-
stelling wist al weken van te vo-
ren dat hij sneeuw zou meene-
men naar kinderboerderij Boe-
renvreugd. Vlokje en Frosty be-
leven dolle ijskoude avonturen. 
De sneeuwpop belandt zelfs par-
does in de ijskast tussen de toe-
tjes! Hoe dat zit? Kom het gezellig 
meebeleven bij Boerenvreugd en 
neem je vriendjes mee! De eerste 
voorstelling is om 11.00 uur en de 
tweede om 15.00 uur. Er zijn geen 

kosten verbonden aan het bezoe-
ken van de poppenkastvoorstel-
ling, maar varken Beer staat bij 
de entree klaar om donaties in 
ontvangst te nemen. Het bezoe-
kadres van de kinderboerderij is 
Beethovenlaan 118 in de Horn-
meer in Aalsmeer.

Wakker worden in het Bos 
en spelen in de natuur
Amstelland - Kom op zondag-
middag 17 februari om 12.00 uur, 
13.30 uur of 15.00 uur naar het 
Amsterdamse Bos, waar egeltje 
uit z’n winterslaap komt. Maar oh 
wat een troep. Blikjes, plastic, pa-
pier. Maak de dieren en mensen 
wakker met een zelf gemaakte 
wakker-wordt-stok met afval.
Deze activiteit is voor kinde-
ren van 4 tot 7 jaar en(groot)ou-
ders of begeleiders en duurt 1 
uur buiten. En/of kom op woens-
dagmiddag 20 februari om 12.00 
uur, 13.30 uur of 15.00 uur, team-
spellen in het Bos doen. Geblind-
doekt langs een touw door het 

Bos lopen, samenwerken om de 
krokodillenvijver over te steken 
en meer teamspellen. Deze acti-
viteit is voor kinderen van 6 tot 11 
jaar en (groot)ouders of begelei-
ders en duurt een uur. 
De beide activiteiten staan onder 
leiding van Natuur is een Feest 
en deelnemen kost 5 euro per 
kind en 2,50 euro per volwasse-
ne. Aanmelden is verplicht en dit 
kan telefonisch via 020-5456100, 
via de website www.amsterdam-
sebos.nl of in De Boswinkel aan 
de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag 
tot en met zondag geopend van 
10.00 tot 17.00 uur.

Workshop voor jeugd 12 tot 15 jaar
Publiek wegblazen met 
poëzie performance
Amstelveen - Het is best span-
nend om je gedachtes op een 
creatieve manier op papier te zet-
ten. En al helemaal om ze vervol-
gens te delen met een publiek. 
Poetry Slam artiest L-Deep geeft 
op vrijdag 1 februari de work-
shop ‘Spoken Word’ in de Bibli-
otheek Amstelveen Stadsplein. 
Een workshop voor jeugd van 12 
tot 15 jaar vol tips en tricks over 
het overtuigend voordragen van 
poëzie. Poetry Slam is een vorm 
van poëzie waarbij dichters el-
kaar op het podium proberen te 
overtreffen met woorden. Je kunt 
het vergelijken met rap, maar bij 
Poetry Slam zijn word flow en het 
verhaal belangrijker dan de rijm 
en de muziek. Het is een manier 
van vertellen die het publiek vast-
grijpt en niet meer loslaat. Verder 
gaat het om improvisatie en het 
betrekken van het publiek bij het 
verhaal. Uiteindelijk juichen zij 
het hardst voor de winnaar. Deze 
vorm van poëzie wordt ook vaak 
uitgevoerd zonder het wedstrijd-

element en dan wordt het ‘spo-
ken word’ genoemd. Kortgezegd 
zou je dit kunnen vertalen als een 
spannende vorm van het voor-
dragen van poëzie die gemaakt is 
om uit te spreken.
De workshop Spoken Word van L-
Deep is bedoeld voor jeugd die 
zich graag op een creatieve ma-
nier uiten in woorden. Ze leren 
van de beste hoe zij hun verhaal 
nog origineler en aantrekkelij-
ker opschrijven en hoe ze ieder-
een wegblazen vanaf het podium 
met een kunstvorm die steeds 
populairder wordt in Europa. L-
deep heeft inmiddels veel erva-
ring als Poetry Slam en Spoken 
Word artiest. In 2015 was hij huis-
dichter in het programma CitriX 
van radio FunX. En in 2016 was 
hij te zien bij de NOS waar hij tij-
dens het EK voetbal de avonden 
afsloot met een spoken word-
stuk. Inschrijven voor de work-
shop Spoken Word op vrijdag 1 
februari van 15.30 tot 17.30 uur 
kan via de website van de Biblio-

Mad-science workshops 
voor jeugd in het Bos
Amstelland - Kom naar één van 
de mad-science-workshops op 
donderdag 21 februari in het 
Amsterdamse Bos. Van 12.00 tot 
13.00 uur: Fladderende vogels (4 
en 5 jaar). Kruip in de huid van een 
vogel en eet met je snavel. Van 
13.30 tot 14.30 uur: Grondwerken 
(8 en 9 jaar). Ontdek hoe aardbe-
vingen ontstaan. Wordt geoloog 
in spé! Van 15.00 tot 16.00 uur: 
Wervelend weer (6, 7 en 8 jaar). 
Maak een regenwolk en ervaar 
hoe luchtdruk werkt. De mad-sci-
ence dag vindt plaats in en om De 
Boswinkel. De kosten per work-
shop, per deelnemer zijn 5 euro. 
Aanmelden via: 020-5456100, via 

www.amsterdamsebos.nl of in De 
Boswinkel, Bosbaanweg 5. Ope-
ningstijden: dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Watersteintjes en Antonius Piranhas
Waterpolotoernooi voor 
scholen super geslaagd! 
Aalsmeer- Afgelopen zaterdag 
was het Scholentoernooi water-
polo 2019 in Sportcentrum De 
Waterlelie in Aalsmeer. Met 18 
teams en bijna 150 leerlingen en 
minstens zoveel publiek op de 
kant werd het een super geslaag-
de middag waarbij maar weer 
eens duidelijk werd dat waterpo-
lo een zware sport is, maar waar 
kinderen heel veel plezier aan be-
leven! In twee poules (groepen 
5/6 en groepen 7/8) werd door 
18 teams om de eer gestreden. 
Tussen de wedstrijden door kon-
den de kinderen lekker in het re-
creatiebad spelen. Na bijna drie 
uur spelen werd in de poule 5/6 
De Watersteintjes (Oosteinder-
school) kampioen. De Antonius 

Zwemmers werden tweede en er 
was een gedeelde derde plaats 
voor De Antonius Zeesterren en 
OBS Samen Een 2. 
Bij groep 7/8 waren de Antoni-
us Piranhas de beste na een hele 
spannende finale. In de laatste se-
conden van de wedstrijd wonnen 
ze van De Fontein (Mijdrecht) en 
De Brug 3 werd derde.
Heeft het waterpolovirus je te 
pakken gekregen? De training 
voor de jongste jeugd is elke don-
derdag van 18.00 tot 18.45 uur in 
zwembad De Waterlelie aan de 
Dreef. De eerste paar keer mag 
gratis meegetraind worden. Meer 
informatie over waterpolo en 
Oceanus Aalsmeer is te vinden op 
www.oceanusaalsmeer.nl.

Voorleesontbijt bij OBS 
Samen Een in pyjama
Aalsmeer - In een anders dan an-
dere outfit mochten de leerlin-
gen van OBS Samen Een woens-
dag 23 januari naar school ko-
men. Ze kwamen in pyjama naar 
school voor het voorleesontbijt! 
Thuis ontbijten was dus niet no-
dig, want er stond een heerlijk 
ontbijt klaar in de klas met vers 
brood en volop keus aan beleg, 
gekookte eitjes, melk en sinaas-
appelsap.
In het voorleestheater werd later 
in de ochtend aan iedere groep 
voorgelezen. Met dank aan de 
voorlezers, dit was een vader, 

moeder en juf van school. Zij had-
den mooie verhalen uitgezocht. 
Er werd heel relaxed geluisterd. 
De kinderen konden het zichzelf 
met hun eigen kussen gemak-
kelijk maken in de knusse zaal! 
Het was maar weer een bijzon-
dere ochtend, heel gezellig toch 
om de pyjama aan te houden 
ook tijdens de les. Jammer ge-
noeg is het voorleesontbijt maar 
één keer per jaar! OBS Samen Een 
doet ieder jaar mee aan het nati-
onaal voorleesontbijt om te laten 
zien dat voorlezen aan jonge kin-
deren belangrijk is.

“Van voorlezen wordt iedereen blij”
Wethouders lezen voor
Aalsmeer - De nationale voor-
leesdagen zijn weer van gestart 
gegaan en ook in Aalsmeer wor-
den ‘bekende’ inwoners gevraagd 
voor te lezen aan kinderen. Het 
college van burgemeester en 
wethouders leest jaarlijks voor op 
scholen. 
Wethouder Robbert-Jan van 
Duijn van onderwijs was woens-
dag 23 januari te gast op de OBS 
Kudelstaart. Hij las bij de kleuters 
voor over de kat Harry, die ver-
dwaald was. Gelukkig vindt hij 
tijdens zijn zoektocht veel nieu-
we vriendjes die met hem spe-
len en hem helpen zijn huis te-

rug te vinden. Van Duijn kijkt te-
vreden terug op dit uitje. “Eén van 
de mooie dingen van wethouder 
van onderwijs zijn”, laat hij weten. 
Ook wethouder Wilma Alink-
Scheltema ging op voorlees-
avontuur. Vrijdag 25 januari heeft 
zij zelfs drie keer voor de klas ge-
zeten. Met het boek ‘Het geheim 
van de ontsnapte leeuw’ van Paul 
van Loon, Ruben Prins, Els Rooij-
ers en Haye van der Heyden kreeg 
zij de groepen 5/6, 7 en 8 stil. 
“Alle groepen hebben genoten 
en ik zo waar nog meer. Van voor-
lezen wordt iedereen blij”, aldus 
wethouder Alink na afloop.

Heel veel muzikaal talent op school
Kleuters van Zuidooster 
naar het Concertgebouw
Aalsmeer - De kleuters van de 
Zuidooster hebben dinsdag 22 
januari een bezoek gebracht aan 
het Concertgebouw in Amster-
dam. De jongens en meisjes wa-
ren te gast bij de Kleuter Sinfo-
nietta, een prachtig muziekstuk 
voor kinderen van 4 en 5 jaar. Tij-
dens de voorstelling ‘Kom, we 
gaan spelen’ mocht er meege-
zongen, geklapt, gedanst en ge-
speeld worden. De liedjes wa-
ren vooraf door de kleuters met 
muziekjuf Kim ingestudeerd. Ter 
voorbereiding op het bezoek 

hebben de jongste leerlingen 
van de Zuidooster gewerkt aan 
een muziekproject. Het werd al 
snel duidelijk, de basisschool be-
schikt over heel veel muzikaal ta-
lent. Iedere dag was er wel een 
optreden in de muziekhoek. Ook 
(groot)ouders zijn op school ge-
weest om hun muziekinstrument 
te bespelen en er over te vertel-
len. Ze hebben de kleuters kennis 
kunnen maken met onder ande-
re een viool, een gitaar, een djem-
bé, een accordeon en een didge-
ridoo.

Twee voorstellingen deze zondag
Poppenkast ‘IJskoud de 
beste’ bij Boerenvreugd

Mini-voorstellingen en workshop
Dans en muziek in het 
Poppentheater
Amstelland - Drie keer drie mini-
voorstellingen en een workshop 
ineen worden zondag 3 februari 
gegeven in het Amstelveens Pop-
pentheater. Talentvolle makers in 
dans en muziek maken binnen 
een strak kader van 3×3 minuten 
op een dansvloer van 3×3 meter 
een voorstelling. De drie mini-
voorstellingen worden gebracht 
met één danser en één muzikant. 
De muziek wordt net als de dans 
live uitgevoerd. Na afloop is er 
een kort nagesprek en gaan de 
kinderen zelf ervaren wat ze eer-
der hebben gezien. De voorstel-
ling wordt zo samen met het pu-
bliek gemaakt. Muzikante is He-
lene Jank en de danseres Viviana 
Fabiano De voorstelling op zon-
dag 3 februari begint om 14.30 
uur. Leeftijd vanaf 4 jaar. Toe-

gangsprijs: 9 euro. Cursisten van 
de Muziek- en Dansschool 7 euro.
Reserveren kan via 020-6450439; 
info@amstelveenspoppenthea-
ter.nl of via www.amstelveens-
poppentheater.nl
Foto: Hans Gerritsen
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Swimkick deel twee
Gouden tijden voor de 
Minioren van Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen zondag 27 
januari was zwembad De Water-
lelie decor voor deel twee van de 
Swimkick Minioren voor kinderen 
tot 12 jaar. De dag ging goed van 
start met gouden plakken voor 
Derek de Vries en Otis Latunij en 
brons voor Thijmen van der Vliet 
op de 50 meter rugslag. 
Daarna was het de beurt aan de 
dames voor de 400 meter vrije 
slag. De zenuwen gierden door 
de kelen van Elise Schipper, Len-
te Achterberg, Hannah Fokkema 
en Verena Timmer, want 16 ba-
nen zwemmen is niet niets. Eli-
se Schipper behaalde op dit on-
derdeel brons. Lente Achterberg 
wist de derde plaats en dus brons 
te veroveren op de 100 meter 
schoolslag. 
Daarna was het veelal goud wat 
er blonk. Soraya Lopes: maar liefst 
goud op de 100 meter rugslag en 
de 50 meter schoolslag en prach-
tig zilver op de 50 meter vrije slag. 
Sun Blesgraaf hield haar goed bij 
en behaalde een 7e plaats op de 

100 meter rugslag en de 8e plaats 
op de 50 meter vrije slag. Luca 
Boorsma behaalde goud op de 
50 meter vrije slag en de 50 me-
ter schoolslag. En als toetje nog 
het zilver op de 100 meter rug-
slag. Aaronn Elbaz behaalde 
schitterend brons op de 50 meter 
schoolslag. 
De dag werd afgesloten met een 
estafette. Dat zorgt altijd voor het 
nodige spektakel en decibellen. 
De dames en heren van Oceanus 
stonden hun mannetje. De spits 
werd afgebeten met de 4x25 me-
ter wisselslag voor de jongsten. 
Sun Blesgraaf, Olivier van der 
Salm, Soraya Lopez en Derek de 
Vries behaalden een prachtige 
derde plaats. Daarna was het de 
beurt aan nog eens twee Ocea-
nus teams voor de 4x50 meter 
vrije slag; kort gezegd: gewoon 
knallen. Stijn Kleijn, Elise Schip-
per, Floris van der Salm en Lente 
Achterberg behaalden een twee-
de plaats. Een mooie afsluiting 
van een gouden middag.

Schaken
Jeugd-Azen op Philidor 
Grand Prix in Leiden
Aalsmeer - Op zaterdag 19 janu-
ari hield het 100 jarige Philidor 
het eerste Grand Prix toernooi 
van 2019. Wegens het 100 jarig 
bestaan kregen alle deelnemers 
een medaille.
Het Grand Prix is een circuit van 
een achttal jeugdtoernooien 
georganiseerd door de Leidse 
Schaak Bond en haar verenigin-
gen. De toernooien worden ge-
speeld in groepen van acht, in-
gedeeld aan de hand van de 
jeugdrating.
Namens AAS deden vijf jeugd-
spelers mee in Leiden. Konrad Ru-
dolph speelde in de zesde groep 
en haalde daar vier punten, goed 
voor de derde plaats en een be-
ker. Broertje Simon deed het nog 
beter in groep dertien, hij haal-

de maar liefst 6.5 punt uit zeven 
partijen en was daarmee duide-
lijk eerste en goed voor ook een 
(grotere) beker.
Marien speelde in groep twaalf 
waar hij derde werd met vijf pun-
ten, weer een beker voor AAS.
Broer Robert speelde in de sterke 
negende groep, haalde drie pun-
ten en werd daarmee vijfde. Me-
rel speelde voor het eerst in een 
Grand Prix en haalde twee pun-
ten in groep veertien, waarmee 
ze zevende werd.
Het toernooi kende 17 groepen 
met 129 deelnemers. De winnaar 
van de eerste groep was Ivan Po-
nomarev met 6 punten.
Mede door de goede organisatie 
hadden alle Azen een prima dag.
Door Ben de Leur

Kangeroetraining 
XL bij VZOD

Kudelstaart - Zaterdag 2 februa-
ri van 10.00 tot 11.00 uur zijn alle 
kinderen in de leeftijd van 3 tot en 
met 5 jaar wonend in de omge-
ving van Kudelstaart welkom om 

‘Méér dan judo’ in actie 
voor ‘Living Memories’
Aalsmeer - Een spectaculaire ju-
dodemonstratie en zoveel moge-
lijk judoworpen om geld op te ha-
len voor het goede doel. De judo-
ka’s van judoschool ‘Méér dan ju-
do’ zetten zaterdag 23 maart tij-
dens de actiedag Let’s Make Me-
mories al hun vaardigheden in 
voor Stichting Living Memories. 
Coach Ron van Raaphorst van 
‘Méér dan judo’ is ongelofelijk 
trots op zijn judoka’s. “Het zijn al-
lemaal helden die zich inzetten 
voor een fantastisch mooi doel. 
Vanuit het judo leren wij ande-
ren te helpen die onze steun no-
dig hebben.” De sportieve leer-
lingen van ‘Méér dan judo’ weten 
heel goed dat een goede gezond-
heid niet vanzelfsprekend is en 
dat het leven zomaar anders kan 

lopen. Daarom dragen zij graag 
hun steentje bij. Eén van hen zegt 
daarover: “Het is natuurlijk ver-
schrikkelijk om je kind op jonge 
leeftijd te verliezen. En we vinden 
het belangrijk dat de ouders dan 
nog wel een mooie herinnering 
hebben aan de tijd die ze gehad 
hebben met hun kind.” 
Stichting Living Memories maakt 
videoportretten van kinderen 
met een beperkte levensver-
wachting. De portretten worden 
gemaakt door professionele vi-
deomakers die hun vaardighe-
den vrijwillig inzetten. De gezin-
nen krijgen de portretten gratis, 
de kosten worden gedragen door 
sponsors en donateurs. 

Dance for Kids
De actiedag Let’s Make Memories 
op 23 maart wordt gehouden in 
de sporthal bij zwembad De Wa-
terlelie aan de Dreef. Naast de ju-
doactie om 16.15 uur, is er een zes 
uur durende spinningmarathon 
van 10.00 tot 16.00 uur, een boot-
camp en Dance for Kids. De dag 
wordt afgesloten met een barbe-
cue en een spetterend optreden 
van de band Hollands Diep. 
De judoactie steunen, inschrijven 
voor de spinningmarathon of het 
aanmelden van een eigen actie 
kan via de website www.letsma-
kememories.nu. Meer informatie 
over Stichting Living Memories is 
ook te vinden op de website.

Atletiek jeugd
Veel podiumplaatsen bij 
regiocross voor AVA
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
26 januari was alweer de derde 
regiocross van het winterseizoen. 
Deze werd gehouden in de bos-
sen van Bussum. Ondanks de ve-
le afmeldingen was de jeugd van 
Atletiekvereniging Aalsmeer zeer 
sterk vertegenwoordigd. Het was 
prachtig crossweer en de organi-
satie had mooie parcoursen uit-
gezet. Het begon meteen met 
een eerste plaats voor Gregory ’t 
Hoen bij de A-junioren. Bij de B-
meisjes was er een derde plaats 
voor Lotte Zethof en Sietske de 
Bruin en Julia Hoekstra werden 
respectievelijk negende en elf-
de. Finn Rademaker zorgde voor 
de derde plaats bij de C-jongens. 
Zeger Haspels kwam op de 26e 
plaats binnen en Daniel Winkels 
begon goed, maar kreeg toch last 
van een week skivakantie, waar-
door hij als 29e eindigde. Dat 
Gwen Alewijnse en Tara Ozinga 
twee gedreven C-meisjes zijn be-
wezen zij met een knappe eer-

ste en derde plaats. Dat belooft 
nog wat! De broers Alewijnse za-
ten ook weer vooraan. Colin werd 
zesde bij de D2-jongens en Jus-
tin vijfde bij de D1-jongens, waar 
Rosco Jak als 25e over de streep 
kwam. Bij de meisjes D2 deed Eli-
ne van Noort dit keer weer mee 
en kwam, net als Rosco ook als 
25e over de streep. Xena Daal-
man is een van de meest trouwe 
deelnemers en kwam uit bij de 
meisjes D1. Dit leverde dit keer 
een 27e plaats op. Bij de jongens 
pupillen A1 stond weer een gro-
te groep aan de start. Silvan Oud 
deed zijn uiterste best en kon met 
een 23e plaats naar huis. Toen 
had AVA nog haar kleine troef 
Kaat de Vries in handen. Bij de mi-
ni-pupillen haalde zij weer het 
podium en kan trots zijn op weer 
een derde plaats.
Veel AVA-leden mogen door hun 
goede prestatie meedoen aan de 
finale op 16 maart in Warmenhui-
zen.

Gwen Alewijnse liep een geweldige 
race en werd overtuigend eerste bij 
de C-meisjes.

Lotte Zethof op weg naar een goe-
de derde plaats bij de B-meisjes.
Foto’s: Erik Witpeerd

Clinic voor RKDES jeugd 
van tophandballer!
Kudelstaart - Op woensdag 23 ja-
nuari hadden de jeugdleden van 
RKDES Handbal een topmiddag! 
In de Proosdijhal werd een cli-
nic gegeven door tophandballer 
Leon van Schie, een ervaren cir-
kelspeler die bij KRAS/Volendam 
speelt. Tevens is hij aanvoerder 
van het Nederlands herenteam 
geweest. De clinic werd gege-
ven aan de B,D en E jeugd. Leon is 
een enthousiaste, jonge handbal-
ler die zich inzet voor het lande-
lijke project: Jongens Handballen! 
Een project om meer jongens en 
mannen te stimuleren om te gaan 
handballen. De laatste tien jaar is 
het aantal handballende jongens 
en mannen flink afgenomen. RK-
DES is daarom extra trots op haar 

Marien maakt opmars 
bij jeugdschaken AAS

Aalsmeer - De 15e ronde van het 
jeugdschaken bij AAS is afgelopen 
vrijdag gespeeld. Waarschijnlijk 
door de griepgolf was de opkomst 
iets minder dan gebruikelijk, maar 

de stemming was er niet minder 
om. Luuk V. won overtuigend van 
Bryan. Christiaan consolideerde 
zijn tweede plaats door Konrad te-
rug te wijzen. Indrukwekkend be-
gint de opmars van Marien te wor-
den. Hij versloeg Luuk B. en staat 
nu met 8.5 punt op een keurige 
derde plaats. Ook broer Robert 
deed goede zaken door van Si-
mon te winnen. Kjeld won van Kai 
en Niek won van Kevin. Stijn pro-
beert weer terug te komen en won 
van Lola. De laatste twee partijen 
werden, na zware strijd, remise. 
Maks tegen Victoria en Rink tegen 
Sem. Kijk voor de stand, uitslagen 
en meer informatie op: www.aas.
leisb.nl. Door Ben de Leur

mee te doen met een kangoeroe-
training XL bij VZOD in de Proos-
dijhal. De kangoeroes zijn de 
jongste kinderen binnen de korf-
balvereniging. Tijdens de training 
kunnen zij door middel van geva-
rieerde spelletjes op een speelse 
manier kennis maken met korf-
bal. VZOD hoopt vele kinderen te 
mogen verwelkomen.

Rick zesde en Carmen dertiende
Schutters HBV Target op 
NK in Den Bosch
Kudelstaart - Zaterdag 26 en 
zondag 27 januari werd in Den 
Bosch het nationaal kampioen-
schap handboogschieten geor-
ganiseerd. Target was daar verte-
genwoordigd met de twee jeugd-
schutters Rick van Gent (com-
pound klasse) en Carmen Ter-
louw (recurve klasse). UIt hoofde 
van hun prestaties in de regiona-
le competities (beiden een twee-
de plaats in hun discipline) waren 
zij hiervoor uitgenodigd. Carmen 
kon op de eerste speeldag haar 
inzet niet verzilveren en wist zich 

uiteindelijk te plaatsen als 13e. 
Rick wist zich op de eerste speel-
dag te plaatsen voor de 1/8 finale 
waarin hij zich op zondag moest 
meten met de nummer één van 
zaterdag. Na een spannende 
wedstrijd waarin Rick zich prima 
heeft geweerd moest hij uitein-
delijk genoegen nemen met een 
6e plaats. Een prachtig resultaat 
op een Nationaal kampioenschap 
met scores van 263 en 272 pun-
ten met 30 pijlen. Dit is een pri-
ma gemiddelde en mocht Rick 
zo doorgaan dan belooft dat nog 

jongensteam! De clinic werd in 
drie blokken van een uur aange-
boden aan de drie verschillen-
de groepen. De jongens en meis-
jes van de jeugd teams tussen de 
9 en 15 jaar hebben leuke oefe-
ningen gedaan en goede trucs 
geleerd! Er werd steeds begon-
nen met een fanatieke warming-
up. Bij de D en E jeugd deed Leon 
allerlei oefeningen om de moto-
riek met de bal beter te ontwikke-
len, bijvoorbeeld: hoe krijg je be-
ter grip op de bal als je moet drib-
belen, de controle van je bewe-
gingen, leren kijken naar de bal, 
concentratie oefeningen, etc. Bij 
de oudere jeugd van de B was het 
meer gericht op kracht in het spel 
en strategische tactieken. Alle cli-
nics eindigden met een partijtje 
Goalcha, oftewel streetball. Met 
een speciale zachte bal die niet 
stuitert, kleine doeltjes en weinig 
regels leer je op een leuke manier 
je handbal skills en vooral het sa-
menspel te verbeteren. Iedereen 
kwam moe maar voldaan het veld 
af. Hoe leuk en stoer is het als je 
tips krijgt en trucs leert van een 
jonge handballer uit het Neder-
lands herenteam! Al met al een 
zeer geslaagde middag voor de 
jeugd leden van RKDES! 

wat voor de toekomst, maar ook 
Carmen heeft getoond potentie 
te hebben. Al met al een leerza-
me dag voor de jeugdschutters 
van HBV Target op dit niveau. De 
schutters, hun trotse trainer Mar-
co Jongkind en de meegereisde 
familie en vrienden mogen met 
opgeheven hoofd terugkijken op 
een mooi evenement. Meer we-
ten over handboogschieten? Kijk 
dan op www.hbvtarget.nl
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Bridgecompetitie
Invalster Ank wint met 
Henny bij ‘Onder Ons’
Aalsmeer - De speelavond van 
Bridgeclub Onder Ons was in 
twee opzichten memorabel. In de 
eerste plaats het feit dat slechts 
32 paren aanwezig waren. In de 
tweede plaats een kersverse va-
der trakteerde op beschuit met 
blauwe muisjes. Als de pasgebo-
rene net zoveel talent heeft als 
zijn vader gaat u nog van hem ho-
ren in de toekomst als lid van BC 
Onder Ons.
De uitslag in de A-lijn: 1e Chris-
ta Leuven en Rita Ritzen met 
58.75%, op de 2e plaats gedeeld 
Til Eveleens en Alie van Verse-
veld en Henk Noordhoek en Pim 
van der Zwaard, die de zieke va-

der Noordhoek knap verving, 
met 56.25%. In de B-lijn: 1e Tiny 
Brander en Hanneke van Dorp 
met 61.98%, 2e invaller Jan Pie-
ter Korenwinder en Jan Eveleens 
met 59.90% en 3e Nico Tas en 
Hennie Jooren met 55.73%. In 
de C-lijn: 1e invalster Ank Rood-
enburg en Henny van der Laar-
se met 64.06% (de hoogste sco-
re van de avond), 2e Ingrid Bijl en 
Marjolein Schmidt met 56.25% 
(keurig gedaan) en 3e gedeeld 
Tijmen van Dongen en Hans Ro-
thert en Jan en Jelly Breetvelt met 
51.04. Opvallend is het grote ver-
schil tussen de nummers één en 
drie, maar liefst 13%!

Voetbal: RKDES op weg 
naar promotiepoule
Kudelstaart - RKDES heeft afge-
lopen zondag 27 januari een be-
langrijke stap gezet naar de pro-
motiepoule. Er werd thuis in Ku-
delstaart verdiend met 4-1 ge-
wonnen van Van Nispen uit de 
Zilk. Volgende week kunnen de 
Kudelstaarters zich veilig spe-
len voor deze poule als er in Ku-
delstaart gewonnen wordt van 
Aalsmeer.
RKDES speelde zonder de op 
vakantie zijnde Robin van der 
Steeg, op zijn plaats speelde Gijs 
Lentjes een verdienstelijke partij. 
Het was koud en het was winde-
rig op sportpark Calslagen, maar 
het veld was sneeuwvrij. Overi-
gens waren de velden ook zater-
dag al sneeuwvrij Er kan dus met 
recht afgevraagd worden waar-
om de KNVB alle wedstrijden 
voor de zaterdag er al op donder-
dag uitgeknikkerd heeft en de B 
categorie ook al voor de zondag.
In het begin was het nog even 
aftasten voor de Kudelstaarters, 
maar gaande de eerste helft wer-
den de rood-zwarte steeds ge-
vaarlijker en dit leverde gelijk ook 
leuke aanvallen op. Alleen de vi-
zieren van Mano van Veen, Maar-
ten van Putten en Indy van Koert 
stonden nog niet op scherp. Tot 
de 26ste minuut, een mooie aan-
val over rechts met een vlijm-
scherpe voorzet van Maarten 
van Putten en Indy van Koert kon 
randje buitenspel binnen tikken: 
1-0. Er is nog even overwogen 
de VAR in te schakelen, maar het 
doelpunt bleef staan. De Afas/
Nieuwendijk brigade bleef met 
leuk voetbal de aanval zoeken en 
dat leidde al rap tot de 2-0. Het 
was Mano van Veen die op de lin-
kerkant simpel zijn tegenstan-
der voorbij liep en de bal onder 
de keeper door in de verre hoek 
schoof. Van Nispen wist maar 1 
keer in de buurt van keeper Blok-
zijl te komen, maar dat schot 
werd gesmoord. De rust gingen 

de teams dan ook met 2-0 in Ku-
delstaarts voordeel.
Net begonnen in de tweede helft 
mocht ook de 3-0 op het score-
bord getoond worden. Mano van 
Veen uitgeweken naar links wilde 
een voorzet afgeven, maar de bal 
waaide zomaar in de verre hoek. 
Dat maakte de spelers en de sup-
porters natuurlijk niet uit, als de 
bal er maar in gaat. Na 10 minu-
ten in de tweede helft werd Ar-
naud van Leeuwen naar de kant 
gehaald en ja, dat scheelt toch 
een slok op een borrel. Hij en Roy 
Endhoven zijn de motors op het 
middenveld en met één motor 
loopt het toch allemaal wat on-
rustiger.
Van Nispen kreeg toch wat meer 
vat op het spel en wist de enige 
echte kans van de wedstrijd dan 
ook in een doelpunt om te zet-
ten: 3-1. Had RKDES die stand ook 
al niet bij de uitwedstrijd tegen 
SJZ waar het toen nog 3-3 werd? 
Dit zal toch niet weer gebeuren. 
Maar nee, RKDES bleef de ge-
hele verdere wedstijd onder lei-
ding van Erik Overvliet met ge-
mak overeind en in blessuretijd 
wist ook Indy van Koert na een 
mooie steekbal van Roy Endho-
ven het net nog een keer te vin-
den. Eerst de keeper op het ver-
keerde been zetten en daarna 
binnen schieten.

Zondag tegen Aalsmeer
4-1 Was de dik verdiende einduit-
slag, maar met nog 1 wedstrijd 
voor de boeg is RKDES nog steeds 
niet veilig voor de promotiepou-
le. De tweede stap in het drieluik 
is in ieder geval met succes uit-
gevoerd. Komende zondag 2 fe-
bruari speelt RKDES thuis tegen 
Aalsmeer. Kom gerust naar de 
Wim Kandreef waar de derby Ku-
delstaart tegen Aalsmeer plaats 
gaat vinden vanaf 14.00 uur!
Eppo
Foto: www.kicksfotos.nl

Eind februari in Foggia, Italië
Daniël Giacon naar EK 
schermen voor jeugd
Aalsmeer - Op zondag 27 janua-
ri vond het Sista-US schermtoer-
nooi plaats in Amsterdam. Daniël 
Giacon van Scherm Centrum Am-
sterdam (SCA) zette het heren flo-
rettoernooi op zijn naam na een 
poule zonder verliespartijen en 
een eliminatiereeks tegen oud-
Nederlands Kampioenen Jans-
sen, Rijsenbrij en Rohlfs. In de fi-
nale werd de Italiaan Mariotti ver-
slagen. Een week eerder deed Da-
niël in het Franse Aix-en-Proven-
ce mee aan het laatste kwalifi-
catietoernooi voor de Europese 
Jeugdkampioenschappen scher-
men. De Aalsmeerse floretscher-
mer ging in de poulefase goed 
van start met slechts één ver-
liespartij en vijf maal winst. Hij 
stond daarmee op de 16e plaats 
van 182 schermers. Bij de elimi-
natierondes versloeg hij zonder 
al te veel problemen een Frans-
man, een Hongaar en een Ame-
rikaan. Bij de partij voor de top 8 
moest Daniël na een ongelukkige 
val zijn meerdere erkennen in een 
Deense schermer. Uiteindelijk be-
haalde hij de 9e plaats op deze 

zware Junioren Wereldbekerwed-
strijd. Daniël heeft zich hiermee 
verzekerd van deelname aan de 
Europese Jeugdkampioenschap-
pen schermen die eind februa-
ri in Foggia (Italië) plaatsvinden. 
Dit is de vijfde keer zijn dat Daniël 
Nederland vertegenwoordigt op 
een EJK. In Italië is altijd veel aan-
dacht voor de schermsport in de 
media, dus grijp uw kans en zorg 
dat uw logo op Daniëls scher-
moutfit prijkt tijdens het EJK in 
Foggia. Op www.danielgiacon.nl 
staan de sponsormogelijkheden.

Van de vrieskou naar modderig parcours
Atleten Nienke en Corné 
bij Mastboscross in Breda
Aalsmeer - Na Kerkrade was zon-
dag 27 januari Breda aan de beurt 
als vijfde wedstrijd uit het Natio-
nale Crosscircuit. Wederom was 
de algehele Nederlandse top af-
gereisd om met elkaar in de mod-
der van het Mastbos de strijd aan 
te gaan. Voor AV Aalsmeer namen 
Nienke van Dok en Corné Timmer 
deel. Dat geen enkele cross met 
elkaar te vergelijken is, bleek ook 
deze dag. Na de heuvels en de 
stijf bevroren paden in Kerkrade 
was het parcours na de sneeuw-
val en regen van de afgelopen 
dagen omgetoverd in een blub-
berig, zwaar te belopen parcours.
Nienke van Dok liep bij de B ju-
nioren na haar sterke optreden 
in Kerkrade opnieuw een goede 
wedstrijd waar ze na 3482 meter 

(eindtijd 13:27 minuten, gemid-
deld 3:51 min/km) als elfde finish-
te. Voor Nienke staan de komen-
de weken geen wedstrijden meer 
op het programma en staat alles 
in het teken van doortrainen rich-
ting het NK cross eind februari in 
Kraggenburg. Corné Timmer wil-
de in het veld met alleen maar na-
tionale senioren toppers een top 
15 klassering neerzetten, dit lukte 
hem uitstekend op het 10800 me-
ter lange parcours (eindtijd 36:25 
minuten, gemiddeld 3:21 min/
km) met een twaalfde plek. Cor-
né zal over twee weken van start 
gaan in Schoorl tijdens het NK 10 
kilometer op de weg en daarop-
volgend twee weken later starten 
op het NK cross in Kraggenburg.
Foto’s: Erik Witpeerd

Corné Timmer met startnr 33.Nienke van Dok met startnr 5255.

Winst Plonie, Thomas, Elly 
en Bertus bij Sjoelclub
Rijsenhout - Op donderdag 24 
januari was de negende speel-
avond van dit seizoen bij Sjoel-
vereniging Rijsenhout. Door het 
slechte weer van deze dag, was 
het in dorpshuis De Reede erg 
rustig. Zo waren er bijvoorbeeld 
maar drie personen van de B-
klasse aanwezig. Daardoor is Plo-
nie Verdel op één geëindigd met 
1559 punten. De tweede plek was 
voor Willem Romijn met 1495 
punten en derde is geworden 
Femmy Korte met 1454 punten. 
In de Hoofdklasse staat Thomas 
van Brakel na donderdagavond 
wederom op nummer één. Dit 
keer behaalde hij 1938 punten. 
Met een voorsprong van elf pun-
ten op de nummer drie, die 1741 
punten in totaal had, heeft Jan-
Willem Vermeer de tweede plek 
opgeëist met 1752 punten. De 
1741 punten behoorde toe aan 

Til Vermeer. De top drie in de klas-
se A lag heel dicht bij elkaar. Elly 
Lanser op nummer één met 1669 
punten, Martje Baardse op twee 
met 1664 punten en Gert Lan-
ser sloot deze avond af als der-
de met 1650 punten. In de klas-
se C gooide Bertus Baas in totaal 
1558 punten. Met dit aantal pun-
ten staat hij wederom op de eer-
ste plaats. Ruud Maas werd de-
ze avond tweede met 1492 pun-
ten. Hiermee neemt hij een ruime 
voorsprong op de nummer drie, 
die 1340 punten wist te behalen. 
Deze positie werd deze avond in-
genomen door Henny van der 
Neut. De eerstvolgende sjoe-
lavond is op donderdag 7 febru-
ari vanaf 19.30 uur in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat. 
Kijk voor meer informatie op de 
website of de facebook-site van 
de Sjoelclub. 

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 2 FEBRUARI:
F.C.AALSMEER
A.F.C. 1 - F.C.A. 1 14.45 u 
Buitenveldert 2 - F.C.A. 2 11.30 u 
F.C.A. 3 - Hoofddorp 3 14.30 u
F.C.A. 4 - Devo’58 4 14.30 u
F.C.A’damsebos 6 - FCA 6 12.30 u
F.C.A.35+1 - R.C.H. 35+1 14.30 u
F.C.A. 45+1 - A.F.C. 45+1 14.30 u
Vrouwen
FCA V1 - Geuzenmeer V2 12.00 u
F.C.A. VR2 - Devo’58 V2 14.30 u

Nieuwkomer Patrick pakt 
winst bij dartcompetitie
Aalsmeer - Dinsdagavond 22 ja-
nuari was er een redelijke op-
komst bij de dartcompetitie in 
buurthuis ‘t Middelpunt. Nieuw-
komer Patrick Bolwijn mocht voor 
de tweede maal welkom gehe-
ten worden. Met nieuwe gezich-
ten wordt zo een dartavond ook 
veel leuker, anders speel je steeds 
tegen dezelfde mensen. Het ni-
veau is verder niet belangrijk, als 
het maar vernieuwing is. In de 
ene aanvangspoule was Patrick 
meteen de sterkste, onder ande-
re door een mooie uitgooi van 88, 
op de voet gevolgd door Ben van 
Dam. In de andere poule was Vin-
cent Beukman het beste, hij gooit 

de laatste tijd erg sterk. Peter Bak-
ker werd tweede.
In de ene halve kruisfinale won 
Patrick van Peter en in de andere 
‘pot’ versloeg Vincent tegenstan-
der Ben. Dat betekende een span-
nende best of vijf finale tussen 
Patrick en Vincent. Patrick wist 
uiteindelijk met 3-2 te zegevie-
ren. De derde plek ging naar Ben 
van Dam, daar Peter de triples 
niet meer wist te raken. Volgende 
week zijn er weer nieuwe kansen. 
De entree bedraagt 2,50 euro per 
avond en iedereen vanaf 16 jaar is 
welkom om op de dinsdagavond 
te komen darten in ‘t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat 55.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Darter Tibor Hogervorst 
winnaar bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was weer een dartsavond 
van de Poel’s Eye. Wederom was 
de opkomst prima, ditmaal wis-
ten 48 deelnemers het Dorpshuis 
van Kudelstaart te vinden, de 
hoogste opkomst sinds twee sei-
zoenen. De avond werd begon-
nen met poules. Poule G stond 
voor poule der giganten, want al-
le vier de darters bereikten aan 

het einde van de avond de fi-
nales en ook nog eens tegen el-
kaar. Hoewel Tibor Hogervorst de 
avond begon met een verliespar-
tij tegen Martin Bax, gingen John 
Guldemond en Tibor naar de A 
ronde (eerste en tweede niveau) 
en Peter van de Laarse en Martin 
naar de B ronde (derde en vierde 
niveau). Alle vier de darters won-
nen de tussenronde en bereik-

De poule der giganten van Poel’s Eye: Tibor, John, Peter en Martin.
ten zodoende de winnaarrondes 
(eerste of derde niveau) en ver-
volgens dus zelfs de finales, een 
unicum. Grappig feit was dat al-
le vier de darters in het verleden 
één maal een speelavond won-
nen. Het was echter Tibor die 
in een spannende finale tegen 
John zijn aantal overwinningen 
verdubbelde. Ondertussen won 
Martin de finale van het derde 
niveau tegen Peter. Tibor had te-
vens met een prachtige finish van 
148, precies hetzelfde als twee 
speelavonden geleden, de hoog-
ste uitgooi van de avond. Rene 
Kruit had met één pijl succes bij 
het spel de Triple Pot. Het was al 
de zesde succesvolle poging dit 
seizoen, met nog acht dartsavon-
den te gaan is dat nu al een ver-
betering van het record. 

Er waren nóg twee niveaus, waar-
over volgende week meer. 

Speelavond
Volgende week vrijdag 8 februa-
ri is de volgende speelavond van 
de Poel’s Eye in het Dorpshuis. 
Hopelijk zijn er wéér veel nieuwe 
gezichten. Elke darter kan zon-
der opgave vooraf meedoen, de 
Poel’s Eye is laagdrempelig en ge-
schikt voor alle niveaus; hoe meer 
zielen hoe meer vreugd. Man en 
vrouw, jong en oud, iedereen 
speelt door elkaar, maar dankzij 
het vier niveau systeem komt ie-
dereen op zijn eigen niveau te-
recht. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier eu-
ro en de minimum leeftijd is 15 
jaar. Op de website www.poel-
seye.nl meer informatie.

Rudolf wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos-
middag van de OVAK is woensdag 
6 februari en begint om 14.00 uur 
voor leden in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. Het kaarten 
op 23 januari is gewonnen door 
Rudolf Hausler met 5708 punten. 
Plaats twee was voor Riet Meijer 
met 5287 punten, plaats drie voor 
Els Vergeer met 5014 punten en 
plaats vier voor Dirk van Dam met 
5005 punten.

Winst Bets en 
Tiny op Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in Dorpshuis 
’t Podium van 13.30 tot 16.30 uur. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma en nieuwe spelers 
zijn altijd welkom. Op donderdag 
24 januari is het jokeren gewonnen 
door Bets Teunen met 257 punten, 
op twee is Ria Bouwmeester geëin-
digd met 381 punten en op drie Ni-
co de Ron met 460 punten. Bij het 
klaverjassen was deze week Tiny 
Buwalda veruit de beste met 5339 
punten. An Uiterwaal volgde met 
4807 punten en Huub Bouwmees-
ter werd derde met 4762 punten. 
De poedelplaats was voor Rudolf 
Häussler met 4110 punten. Belang-
stelling voor de kaartmiddag? Kom 
gerust eens kijken en/of bel voor 
inlichtingen mevrouw R. Pothui-
zen: 0297- 340776.

R.K.D.E.S.
Vrouwen
Bl.Wit VR1 - RKDES V1 14.30 u
S.C.W. 
Pancratius 1 - S.C.W. 1 15.15 u
S.C.W. 3 - Castricum 4 12.00 u
U.N.O. 2 - S.C.W. 4 11.45 u
S.C.W. 5 - H.Y.S. 2 11.00 u
SCW 35+1 - Arsenal 35 +2 14.30 u
SCW 45 +1 – T.O.V. 45+1 14.30 u

ZONDAG 3 FEBRUARI:
F.C.AALSMEER
R.K.D.E.S. 1 - F.C.A. 1 14.00 u
Hoofddorp 4 - F.C.A. 3 11.00 u
Pancratius 7 - F.C.A. 4 13.00 u 
H.B.C. 6 - F.C.A. 5  11.00 u
R.K.D.E.S
R.K.D.E.S. 1 - F.C.A. 1 14.00 u
R.K.D.E.S 2 - Hillegom 4 11.00 u
RKDES 3 - Pancratius 5 12.00 u
Swift 8 - R.K.D.E.S. 4 14.45 u
R.K.D.E.S. 5 – D.I.O.S. 5 14.00 u
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Handbal: Verlies Dames 1 
en Heren 1 Greenpark
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
26 januari speelde Dames 1 van 
handbalvereniging Greenpark 
Aalsmeer een thuiswedstrijd te-
gen Westsite uit Amsterdam. 
De twee ploegen waren aan el-
kaar gewaagd en er werd over en 
weer gescoord. Toch was het uit-
eindelijk Westsite dat juichend de 
kleedkamer kon gaan opzoeken. 
De Amsterdamse handbalsters 
wonnen in De Bloemhof met 27-
32 van Aalsmeer.

Heren 1 tegen koploper
Ook Heren 1 van Greenpark 
Aalsmeer heeft zaterdag verlo-
ren, maar de handballers moch-
ten met opgeheven hoofd het 
veld verlaten. Greenpark speel-
de tegen de koploper in de BeNe 
League, Achilles Bocholt. In sport-
hal De Damburg kregen de be-
zoekers een spectaculaire wed-

strijd te zien. De wedstrijd tus-
sen de kampioen van Nederland 
en de nummer één in de BeNe 
League was bijzonder spannend. 
Beide teams waren op winst uit 
en er werd op scherp gespeeld. 
Het was uiteindelijk Aalsmeer 
dat het onderspit moest delven 
en met 37-34 verlies naar huis 
werd gestuurd. Achilles Bocholt 
blijft dus aan de leiding in de Be-
Ne League. Gescoord voor Green-
park Aalsmeer hebben: Vaidas (7), 
Samir (6), Tim (5), Robin (4), Rem-
co en Quinten (elk 3), Rob en Erik 
(elk 2) en Nils (1).

Zaterdag thuis
Aanstaande zaterdag 2 februari 
speelt Heren 1 thuis in De Bloem-
hof. De handballers van Green-
park Aalsmeer krijgen Hurry-Up 
op bezoek. De wedstrijd begint 
om 19.30 uur.

Dames 1 Greenpark Aalsmeer in de aanval. Foto: www.kicksfotos.nl

Tweede in rit Noordwijk-Zandvoort v.v.
Jordy Buskermolen nummer 
één in strandracecompetitie
Kudelstaart - Met nog één 
race te gaan in de Topcompeti-
tie Strandracen staat wielrenner 
Jordy Buskermolen in pole posi-
tion voor de eindzege. In rit ze-
ven tussen Noordwijk en Zand-
voort vice versa werd de renner 
uit Kudelstaart afgelopen zondag 
tweede achter Sebastiaan Lan-
geveld. Hij deelde daarmee zijn 
naaste concurrenten in het klas-
sement een stevige tik uit. Aan 
een derde plaats in de slotrit op 
10 februari in Renesse heeft Bus-
kermolen genoeg om, evenals in 
2017, de prestigieuze competitie 
te winnen. Het vertrouwen in een 
goed resultaat is er. “Ik heb een 
lastige start van het strandrace-
seizoen gehad, maar het gaat de 
laatste weken steeds beter”, zei 
de renner van Team Theo Schilder 
aan de finish. In de zondag verre-
den wedstrijd brak kort voor het 
keerpunt bij Zandvoort een gro-
te eerste groep in stukken. Jas-
per Ockeloen, Ivar Slik en Sebasti-
aan Langeveld gingen op een in-
gelast rondje over het autocircuit 
aan de haal en niet veel later wist 
Buskermolen bij deze vluchters 

aan te sluiten. De vier werkten 
op het retourtje naar Noordwijk 
prima samen en bikkelden in de 
slotfase om de zege. Enkele kilo-
meters voor de finish plaatste Se-
bastiaan Langeveld, beroepsren-
ner bij het Amerikaanse Educati-
on First, de winnende demarra-
ge. Een inhaalactie van Jordy Bus-
kermolen mislukte. “Het was een 
man tegen man gevecht, Sebasti-
aan was de sterkste”, erkende de 
renner uit Kudelstaart, die ook 
sprak over een zware race in re-
gen en storm. “Pal aan het water 
was het moeilijk rijden, we moes-
ten steeds een paadje zoeken in 
het mulle zand langs de duin-
rand.” Achter Langeveld en Bus-
kermolen finishte Sik als derde. 
Ockeloen werd vierde, Sven Broe-
kaert vijfde en Bram Rood zesde. 
Om eindwinnaar te worden in de 
Topcompetitie mag Buskermo-
len in de laatste race drie posi-
ties verspelen op Rood en vijf op 
Ockeloen en de onttroonde klas-
sementsleider Ronan van Zand-
beek. Een filmpje van de zondag 
verreden race is te zien op de site 
Strandteam Theo Schilder.

Jasper Ockeloen leidt de kopgroep op weg naar de finish in Noordwijk, 
gevolgd door Jordy Buskermolen en Ivar Slik. Links in paars-blauw shirt 
winnaar Sebastiaan Langeveld. Foto: Team Schilder/Arjen Schippers.

Overwinningen voor Peter en Jeff
Schakers AAS present op 
pretentieuze Tata Steel
Aalsmeer - Van vrijdag 11 tot en 
met zondag 27 januari werd in 
Wijk aan Zee een van de grootste 
en meest pretentieuze schaak-
toernooien ter wereld gehou-
den: Tata Steel Chess. Meer dan 
2000 amateurs spelen mee in de 
weekend vierkampen, de week 
vierkampen en de tienkampen. 
Wie de Top tienkamp wint, heeft 
het recht om het jaar daarop in 
de Challengers mee te spelen. 
De winnaar daarvan promoveert 
naar de Masters, waar de helft van 
de top 10 van de wereld, waar-
onder wereldkampioen schaken 
Magnus Carlsen, aan deelneemt. 
Heel schakend Nederland was in 
Beverwijk en wie niet speelt komt 
kijken. Op de tweede zaterdag 
meldde de plaatselijke courant 
5000 toeschouwers?! In ieder ge-
val werd er omgeroepen dat spe-
lers die de speelzaal wilden verla-
ten hun spelerskaart mee moes-
ten nemen omdat er geen men-
sen meer toegelaten werden in 
de speelhal en er zelfs wachtrijen 
ontstonden. Jammer was dat tra-
ditie getrouw ook de griep rond-
waarde in de speelzaal. Er klonk 
steeds meer gehoest overgaand 
in gerochel en langzaam maar ze-
ker kwamen er lege plekken van 
hen die het niet meer konden op-
brengen. Aan het einde van de 
week waren er tienkampen die 
eigenlijk niet meer bestonden en 
geen of één partij per dag telden.
Voor AAS deden mee aan de 
10-kampen: Koen Beentjes, als 
promovendus, deed hij het erg 
goed in 4F, scoorde 4.5 punten 
en werd daarmee vijfde. Ben de 
Leur speelde na tien jaar afwe-

zigheid mee in 4F en had al twee 
weken last van blafhoest. De om-
standigheden tijdens het toer-
nooi waren niet bevorderend en 
zeker 2.5 punt ging verloren. De 
laatste ronde werd in een soort 
koortsroes tempo gespeeld door 
Ben en ging dwars door wit heen, 
daarmee 50% scorend en vijfde 
in de groep. In 3J speelde Peter 
Poncin een heel goed toernooi, 
scoorde 6.5 uit 9 en werd daar-
mee keurig eerste. Als tactiek was 
bedacht dat Peter minder zou 
rondlopen en OH-en als anders, 
dit werkte dus erg goed, al waren 
er momenten dat de andere Azen 
dachten “Peter is er toch nog 
wel?” Willem Hensbergen speel-
de in 2F en scoorde slechts 2.5 
punten en werd tiende. De laat-
ste twee ronden kon Willem het 
niet meer bolwerken tegen de 
griep en moest zich ziekmelden. 
En dan de hoogste tienkamp, 1Z 
door onvoldoende deelnemers 
(toen al griep?!) waren 1A en 1B 
samengevoegd tot een Zwitserse 
groep. FM Jeffrey van Vliet ging 
meteen goed van start door met 
zwart IM Hopman te verslaan, 
waarna met een beetje mazzel re-
mise in de tweede ronde en weer 
overtuigende overwinningen 
daarna. Aan het eind van het toe-
nooi speelde Jeff meer op con-
solidatie, maar scoorde toch nog 
twee remises tegen de IM Groot-
en en Slingerland.
Met een ‘save’-remise in de laatste 
ronde stond de overwinning vast 
en was het feest in het gehaven-
de AAS-kamp, want Ben had zich 
alvast naar huis gesleept.
Door Ben de Leur

Kienavond met 
mooie prijzen

Kudelstaart - Vrijdagavond 8 fe-
bruari organiseert de Stichting 
Supporting Kudelstaart een ver-
eniging/sponsorkienavond. Op 
deze speciale kienavond kopen 
de deelnemers voor 20 euro een 
kienboekje. Van dit bedrag mag 
15 euro geschonken worden aan 
een vereniging of instelling in 
Kudelstaart of Aalsmeer. Er wor-
den deze avond zes ronden ge-
speeld. De Stichting Supporting 
Kudelstaart zorgt voor een fan-
tastische volle prijzen tafel. Dj Ro-
nald Wegbrands is deze avond 
aanwezig en zal zorgen voor de 
spannende toon. Wie geen enke-
le binding heeft met een vereni-
ging of instelling in de gemeen-
te, is natuurlijk ook van harte wel-
kom om te komen kienen en kans 
te maken op een mooie prijs. En 
neem buren of familie mee voor 
nog meer gezelligheid. De kien-
avond vindt plaats in dorpshuis ‘t 
Podium in Kudelstaart en begint 
om 20.00 uur.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 1 fe-
bruari is er weer gewoon kaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer in 
het buurthuis aan de Dreef 1. Ie-
dereen is van harte welkom. Aan-
vang kaarten is 20.00 uur. Zaal 
open vanaf 19.30 uur voor koffie, 
thee en inschrijving. De grote win-
naars van het koppelkaarten op 
25 januari waren Krijna Verhoef en 
Miep Bloemen met 5300 punten. 
Op twee Wim Spring int Veld en 
Rijk van Egdom met 4998 punten 
en plaats drie was voor Jan Visser 
en George Lemmerzaal met 4996 
punten. De poedelprijs is uitge-
reikt aan Siem Burgers en Ben Jo-
hannessen met 3992 punten.

Gerda wint bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Iedereen is van 
harte welkom voor een gezellige 
kaartavond bij klaverjasclub de 
Geluksvogels. Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavond 
in het Dorpshuis van Kudelstaart 
vanaf 20.00 uur gekaart. Op 23 ja-
nuari is Gerda Raadschelders eer-
ste geworden met 5053 punten. 
Bert van der Jagt werd tweede 
met 5040 punten en Bert Kluin-
haar derde met 4985 punten. De 
poedelprijs was deze week voor 
Martin Loos met 3891 punten.

Topduels bij 
ZABO ronde 10

Aalsmeer - Zaterdag 2 febru-
ari wordt de ZABO competitie 
voortgezet met de tiende speel-
ronde. De zaalvoetballers ko-
men ditmaal in actie in sporthal 
de Bloemhof aan de Hornweg. 
Bij speelronde 10 staat een echte 
kraker op het programma name-
lijk de wedstrijd tussen de num-
mers één en twee van de rang-
lijst. Om 18.35 uur begint kop-
loper Polonia Aalsmeer tegen 
Green Fingers Uitzendbureau. 
Om 19.20 uur Football Fanatics 
tegen Street Football Team. Om 
20.05 uur speelt Woei tegen Am-
sec Piller. Om 20.50 uur HFC Haar-
lem tegen Joga Bonito en om 
21.35 uur als afsluiter Interna-
tional Smokers Team tegen LE-
MO. Publiek heeft gratis toegang 
bij de ZABO. Stand vooraf: Po-
lonia Aalsmeer 9-22, Green Fin-
gers Uitzendbureau 9-21, Foot-
ball Fanatics 9-19, Amsec Piller 
9-16, HFC Haarlem 9-15, Joga Bo-
nito 9-14, International Smokers 
Team 9-9, LEMO 9-9, Street Foot-
ball Team 9-7, Woei 9-0. Meer info 
is te vinden op de Zabo-website:  
zaboaalsmeer.nl.

IJsmeesters en rayonhoofden bedankt!
Week lang schaatsplezier 
op baan in Kudelstaart
Kudelstaart - De beslissing 
van de rayonhoofden zaterdag-
avond 19 januari om te probe-
ren de skeelerbaan aan de Wim 
Kandreef weer om te toveren 
tot schaatsbaan, heeft bijzon-
der goed uitgepakt. Al op maan-
dag konden de eerste rondjes ge-
schaatst worden en de hele week, 
tot en met vrijdag 24 januari, was 
het iedere ochtend behoorlijk 
druk op de ijsbaan. Er was zelfs de 
laatste dagen muziek en de koek-
en-zopie tent was open. De baan 
kon slechts alleen ’s morgens 
open, omdat de kwaliteit van het 
ijs door intensief gebruik snel ver-
slechterde. De baan sluiten en 

prepareren bood garantie voor 
meerdere dagen schaatsplezier.

Antoniusschool op het ijs
Vrijdag in de ochtend hebben 
zo’n 200 leerlingen van de Anto-
niusschool zich heerlijk vermaakt 
op de schaatsbaan, maar rond 
half een in de middag brak toch 
echt het laatste uurtje van de ijs-
week aan. De temperatuur was 
stijgende en deed het ijs smel-
ten. Schaatstrainingsgroep VZOD 
kondigde aan dat bezoekers de 
baan op mochten met een slee 
en hiermee werd duidelijk dat er 
beslist was om geen actie meer 
te gaan ondernemen om de ijs-

Schaatswedstrijden om 
Kees Jongert Bokaal
Haarlem - Zaterdag 9 februa-
ri organiseert ijsclub Kees Jon-
gert voor de 35e keer de jaar-
lijkse schaatswedstrijden om de 
Kees Jongert bokaal op de kunst-
ijsbaan Haarlem. De deelnemen-
de verenigingen zijn die vereni-
gingen die wekelijks trainen op 
de kunstijsbaan aangevuld met 
een aantal gastverenigingen. Er 
wordt door de dames en heren, 
van pupil tot veteraan, gestre-
den op maar liefst 27 onderde-
len over afstanden van 500 tot 
5000 meter. Ook dit jaar staat er 
weer een ploegenachtervolging 
op het programma. Iedere ver-
eniging stuurt zijn beste rijder 
of rijdster per onderdeel de baan 
op. In feite mag de winnaar zich 
clubkampioen van de kunstijs-
baan Haarlem noemen. IJsclub 
Ter Aar werd vorig jaar winnaar 
van de felbegeerde Kees Jongert 
bokaal, een verzilverde noor. IJs-
club Nut en Vermaak werd win-

naar van de runner-up trofee, een 
verzílverde doorloper. Deze laat-
ste prijs gaat naar de club die de 
meeste progressie heeft gemaakt 
ten opzichte van het voorgaan-
dejaar. IJsclub Ter Aar werd ook 
de winnaar van de pursuit (ploe-
genachtervolging). De deelne-
mende verenigingen zijn ijsclubs 
uit Zwanenburg, Noordwijk, Alk-
maar, Amsterdam, Haarlem, Lei-
muiden, Kudelstaart en Heems-
kerk en de schaatstrainingsgroe-
pen uit Ter Aar en Koog aan de 
Zaan. De wedstrijden beginnen 
om 17.00 uur en de toegang tot 
deze wedstrijden is gratis. Alle 
clubs rekenen op de steun van 
hun trouwe leden en supporters, 
zodat de rijders optimaal gemo-
tiveerd aan de start verschijnen 
om hun beste seizoenprestaties 
te laten klokken en zo de beno-
digde punten voor hun club kun-
nen binnen halen. Bezoekers zijn 
uiteraard van harte welkom.

baan weer schaatsklaar te maken 
voor de volgende dag. Onmoge-
lijk ook bij een temperatuur bo-
ven de nul graden.

Geen (vries)kou meer
“De baan is gesloten”, meldde 
schaatstrainingsgroep VZOD op 
twitter vrijdag. “We duimen voor 
nog meer mooie ijsweken deze 
winters.” Als het weer (flink) gaat 
vriezen, gaan de ijsmaakmannen 

en -vrouwen zeker weer een po-
ging wagen om te kunnen trakte-
ren op de ‘coolste’ ijsbaan. De ko-
mende nachten kunnen de ijs-
meesters en rayonhoofden in ie-
der geval in bed blijven en uitrus-
ten van deze intensieve week. Er 
is voorlopig geen (vries)kou voor-
speld. Namens heel veel schaats-
liefhebbers: Bedankt voor jullie 
inzet!
Foto’s: www.kicksfotos.nl








