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Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer-oost: H. Bierlingstraat en omg. (150 kranten)

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer-oost: H. Bierlingstraat en omg. (150 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Loco-burgemeester Ad Verburg met de 106-jarige mevrouw Overes Koot.

Bloemen voor mevrouw Overes Koot

Loco-burgemeester Verburg 
op bezoek bij 106-jarige
Aalsmeer - Op woensdag 20 janu-
ari heeft wethouder en loco-burge-
meester Ad Verburg een bezoek ge-
bracht aan de 106-jarige mevrouw 
Overes Koot. Bijzonder is dat me-
vrouw Overes nog steeds zelfstan-
dig woont. Loco-burgemeester Ad 
Verburg had een mooie bos bloe-
men meegenomen voor de jarige.

Eerste en Tweede Wereldoorlog
Mevrouw Overes is geboren in Kou-
dekerk aan de Rijn. Haar ouders 
hadden een boerenbedrijf. Het was 
de tijd van het eerste vliegtuig en 
Wilhelmina was koningin van Ne-
derland (1898-1948). In die tijd 
kwamen ook de eerste auto’s. Al-
leen de burgemeester en de dokter 
hadden een auto. De mensen gin-
gen naar de kerk of naar de win-
kel met de ‘brik’ achter het paard. 
De Kudelstaartse heeft de Eerste 
Wereldoorlog nog meegemaakt van 
1914 tot 1918, waarvan ze zich al-
leen kan herinneren dat er soms 
soldaten aan de deur kwamen om 
eten te vragen. Het was hard wer-
ken op de boerderij waar ze gebo-
ren is. Van jongs af aan moest ze 
meehelpen en later koeien melken.
In 1935 is ze getrouwd met Willem 
Overes, ook uit Koudekerk. Ze zijn 
toen verhuisd naar de Dwarsweg in 
De Kwakel. Daar zijn ze op een be-

staande boerderij een eigen bedrijf 
begonnen. Ze kregen zeven kinde-
ren. Het was een moeilijke tijd om 
de kinderen op te voeden, want ze 
kregen te maken met een ernstige 
ziekte van een van de kinderen.
De Tweede Wereldoorlog zijn ze re-
delijk goed doorgekomen, omdat 
ze op de boerderij meestal wel vol-
doende te eten hadden en in het 
buitengebied de vijand niet zo vaak 
te zien was. In 1972 is het echtpaar 
verhuisd naar de Hoofdweg in Ku-
delstaart. En sinds 2001 is de boer-
derij verruild voor een aanleunwo-
ning naast het huis van dochter 
Truus. In 2011 is haar man op bij-
na 103-jarige leeftijd overleden. Me-
vrouw Overes woont nog in haar ei-
gen huisje met veel hulp van thuis-
zorg en familieleden, vooral van 
haar dochter die naast haar woont.

Tevreden
Over hoe het komt dat ze 106 jaar 
is geworden kan ze niet veel zeg-
gen. Gewoon netjes leven en alles 
steeds op vaste tijden. Een borrel-
tje drinken heeft ze nooit gedaan. 
Een spannend leven heeft ze mis-
schien niet gehad, maar ze is er te-
vreden mee. Ze is de trotse oma van 
22 kleinkinderen, 33 achterkleinkin-
deren en 2 achter-achter kleinkin-
deren. 

‘At least we stole the show’

Film 30ste Pramenrace: 
Feest van herkenning!
Aalsmeer - Wat een geweldige 
avond en zo goed bezocht. Zo’n 400 
inwoners woonden donderdag 21 
januari de wereldpremière bij van 
de SPIE-fi lm over de dertigste Pra-
menrace in de theater- en fi lmzaal 
van Studio’s Aalsmeer. Bewust was 
voor deze dag gekozen, zo vertelde 
bestuurslid Joost de Vries. “Bedacht 
door onze voorzitter Erna.” Het was 
namelijk de avond van de uitreiking 
van de Gouden Loeki voor de bes-
te reclame van 2015. En met recla-
me had de Pramenrace ook te ma-
ken vorig jaar. Commercials was het 
thema en in de fi lm werd nog eens 
duidelijk dat heel creatief met dit 
thema is gespeeld door alle deel-
nemers. Het was een avond vol ver-
maak, zoals gewend van SPIE, die 
van iedere activiteit wel een feest-
je weet te maken. 
Bij binnenkomst kregen alle be-
zoekers een Aalsmeers petje uit-
gereikt. Als bewijs van betaling, zo 
werd gezegd. Maar de petjes in de 
Aalsmeerse kleuren rood, groen en 
zwart waren ook onderdeel van een 
spel! Als eerste kregen de bezoe-
kers een compilatie te zien over de 
Pramenrace en de junior-Pramen-
race. Hilarisch, een prima start om 
in de stemming te komen, als men 
dat overigens nog niet was. 
Op de ‘echte’ fi lm moesten de aan-
wezigen nog even wachten. Eerst 
werd een quiz gehouden: Petje op, 
petje af. Hoe goed zijn de bezoe-

kers bekend met de Pramenrace? 
De eerste vraag was een proef. 
Maar goed ook, velen stonken in 
deze strikvraag. Werd de eerste Pra-
menrace gehouden bij de waterto-
ren? Ja, dachten velen, maar start-
punt was toch echt het nabij gele-
gen surfeiland. Wie een vraag goed 
had, mocht blijven staan. Het duur-
de even, maar uiteindelijk stond nog 
slechts een handjevol bezoekers. 
Winnaar is geworden Lisanne Peet-
oom en zij is getrakteerd op een jaar 
lang gratis pramenontbijt... 

‘Lekker gek’
Daarna gingen de lichten weer op 
schemer en vol verwachting zaten 
de aanwezigen in hun stoelen. Ech-
ter, niet gelijk de wereldpremière. 
Eerst een korte fi lm van DIP, De Ille-
gale Peurders, de bedenkers van dit 
gezellige, echte Aalsmeerse evene-

ment. Erg goed gemaakt trouwens! 
Gevolgd door dé fi lm. Alles kwam 
aan bod, de proefvaart, het palaver, 
het ontbijt en natuurlijk uitgebreid 
de race met de vele teams en tot 
slot de prijsuitreiking. Een feest van 
herkenning. Een prachtige fi lm met 
ook beelden vanuit de lucht, ge-
maakt met een drone. De fi lm ein-
digde met beelden van feestende 
teams en personen die ‘lekker gek’ 
aan het doen waren in slow motion. 
De muziek erbij was perfect geko-
zen: ‘At least we stole the show’. En 
zo is, pramenracers stelen ieder jaar 
één dag de show. Tijdens de Pra-
menrace staan zij in het middelpunt, 
is iedere deelnemer een ster! In één 
woord: Een prachtige fi lm. 
Niet gezien? Het wordt moeilijk om 
alsnog te gaan genieten van de 
beelden. Er worden geen extra ver-
sies van gemaakt. Het blijft bij één 
fi lm, die voorlopig in de kluis gaat en 
er over een paar jaar weer uit komt 
om te tonen tijdens een fi lmavond. 
Maar, bij herhaaldelijk smeken, 
strijkt het SPIE-bestuur misschien 
over haar hart en presenteert bin-
nenkort nog een keer deze fi lm... En 
als dit zo is, zeker gaan kijken! 
Tot slot nog namens SPIE een be-
dankje aan de Meiden van Staal. 
Het team heeft vrijwillig de garde-
robe bemand tijdens de fi lmavond. 
“Dat zien we graag”, laat voorzitter 
Erna weten. 
Door Jacqueline Kristelijn

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Politie redt 
gewonde kat

Aalsmeer - Om één uur in de 
nacht van zondag 24 op maan-
dag 25 januari heeft de poli-
tie op de Zijdelweg in Uithoorn 
een gewonde kat aangetrof-
fen. De dierenambulance is in-
geschakeld en deze heeft het 
dier naar een kliniek in Abcou-
de gebracht. De kat, luisterend 
naar de naam Rambo, blijkt te 
worden vermist in Aalsmeer.

Inbraken in vijf 
auto’s Takkade

Aalsmeer - Op donderdag 21 
januari zijn tussen zes en tien 
uur in de avond een vijftal in-
braken in auto’s gepleegd. De 
wagens stonden allen gepar-
keerd bij een manege aan de 
Mr. Jac. Takkade, bij de Ring-
vaart. Van alle auto’s is om toe-
gang te krijgen het portierslot 
geforceerd. De dieven zijn er 
vandoor gegaan met tassen 
met rijbewijzen en andere be-
langrijke papieren en kostba-
re spulletjes. Bij één van de au-
to’s is een handschoen aan-
getroffen. Besloten werd om 
de hondengeleider in te zet-
ten voor een onderzoek in de 
omgeving. Er zijn geen verde-
re sporen gevonden. Ook de 
daders zijn niet aangetroffen. 
De politie raadt iedereen aan 
vooral geen kostbare spullen in 
de auto te laten liggen. Neem 
tassen, telefoons, computers, 
etc. altijd mee naar binnen. Een 
nader onderzoek loopt. De po-
litie gaat de komende tijd va-
ker controles houden rond de 
Mr. Jac. Takkade. Tevens gaat 
voorlichting gegeven worden. 

Gemeente sluit ‘drugspand’ 
in F.A. Wentstraat
Aalsmeer - Op 21 januari is op 
last van loco-burgemeester Ad Ver-
burg een bedrijfspand gesloten aan 
de F.A. Wentstraat voor een perio-
de van zes maanden. In het pand is 
een grootschalige hennepplanta-
ge aangetroffen. Dit is in strijd met 

de Opiumwet. In 13 januari stelde 
de politie vast dat het bedrijfspand 
werd gebruikt voor de teelt en op-
slag van hennepplanten. De politie 
heeft het pand inmiddels ontman-
teld. Vervolgens heeft de gemeente 
besloten het pand te sluiten. Voor-

naamste reden is de grote hoeveel-
heid hennepplanten die in het pand 
is aangetroffen. Wethouder en lo-
co-burgemeester Ad Verburg: “Een 
hennepplantage van deze omvang 
is een inbreuk op het kwaliteit en de 
veiligheid van de leefomgeving, al-
leen al vanwege het brandgevaar. 
Daarbij trekken panden die betrok-
ken zijn bij de handel in verdoven-
de middelen criminelen aan. Slui-
ting van het pand voor zes maan-
den is niet bedoeld als strafmaatre-
gel, maar om te voorkomen dat het 
pand opnieuw voor illegale activitei-
ten wordt gebruikt en dat crimine-
len naar het adres blijven komen in 
de veronderstelling dat er nog wat 
te halen valt.” 
Sinds 1 januari 2015 treedt de ge-
meente strenger op bij overtredin-
gen van de Opiumwet. Dit betekent 
dat de gemeente, als de politie een 
hennepkwekerij of een partij drugs 
in een woning of bedrijf heeft aan-
getroffen, over kan gaan tot slui-
ting van het pand. Met deze maat-
regel wil de gemeente de veiligheid 
en leefbaarheid in Aalsmeer verbe-
teren en drugsoverlast tegengaan.

Mobiel weg na 
zakkenrollerij 

Aalsmeer - Op woensdag 20 
januari rond half vier in de mid-
dag is een 17-jarige jongedame 
uit Hoofddorp slachtoffer ge-
worden van zakkenrollerij. Tij-
dens een bezoek aan een dro-
gist in de Zijdstraat is haar iPho-
ne uit haar tas gestolen. Er zijn 
camerabeelden veiliggesteld. 
De politie doet onderzoek.

Sieraden weg na inbraak
Aalsmeer - Op zaterdag 23 janua-
ri is tussen half zes en tien uur in de 
avond ingebroken in een woning in 
de Händelstraat. De bewoners kre-
gen bij thuiskomst de voordeur niet 
open. Deze bleek door de dieven op 
de ketting te zijn gezet. De achter-
deur troffen de bewoners open aan. 
Direct is de politie gealarmeerd, om-
dat het vermoeden bestond dat de 
daders nog in huis waren. De dieven 
waren echter al verdwenen. Om bin-
nen te komen hebben ze een raam 
bij de keuken geopend met behulp 
van een breekvoorwerp. De hele 
woning is doorzocht. Ontvreemd zijn 
sieraden, waaronder een ketting, 

ringen, oorbellen en een armband, 
een iPhone en een dure merkjas. 

De politie is direct een buurtonder-
zoek gestart en heeft het burger-
netwerk ingeschakeld. Er is tot nu 
toe slechts één tip uitgekomen. Een 
buurtbewoner had vrijdag rond ze-
ven uur in de avond twee mannen 
zien lopen met capuchons op, die 
veel interesse vertoonden voor de 
woningen. Wie situaties of personen 
in de buurt ziet, die onbekend zijn 
en dit niet vertrouwt, mag dit ove-
rigens direct melden bij de politie 
via 0900-8844 of anoniem via 0800-
7000.
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

129e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de 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.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in de 
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 020-
3453429, www.olga-amstelland.nl

HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Markt, lezing, modeshow en fit blijven

Info-avond Amstelland 
over borstkankerzorg 
Amstelveen - Ziekenhuis Amstel-
land organiseert, samen met VUmc 
Cancer Center Amsterdam, op dins-
dagavond 2 februari van 18.30 tot 
21.30 uur een interactieve informa-
tieavond over borstkankerzorg. De 
avond staat in het teken van de ge-
intensiveerde samenwerking van 
beide ziekenhuizen op het gebied 
van borstkanker. De avond bestaat 
uit vier gedeeltes, een uitgebreide 
informatiemarkt, een boeiende le-
zing over de nieuwste inzichten over 
erfelijkheid van borstkanker en een 
modeshow van lingerie, badkleding 
en eigentijdse hoofddeksels. Tijdens 

de modeshow wordt ook toelichting 
gegeven over prothesen en deel-
prothesen. De avond wordt afgeslo-
ten met een interactieve toelichting 
op het revalidatie programma onder 
het motto ‘Fit blijven helpt’. De aan-
wezigen worden actief betrokken en 
worden uitgenodigd om deel te ne-
men aan de oefeningen. Bezoekers 
kunnen ervoor kiezen om alle on-
derdelen te bezoeken of een keu-
ze maken uit een of meerdere pro-
gramma onderdelen. Belangstellen-
den kunnen zich opgeven voor deze 
bijeenkomst via de website van Zie-
kenhuis Amstelland.

Informatieavond over Run 
for KiKa Marathon
Amstelveen - De ultieme droom 
van vele hardlopers is om een ma-
rathon te lopen. Deze droom wordt 
nog mooier door te lopen voor 
Stichting Kinderen Kankervrij, kort-
weg KiKa. Hardlopen om kinderen 
met kanker een betere genezings-
kans te geven. Op 24 april (Londen), 
26 september (Berlijn) en 6 novem-
ber (New York) gaan de deelne-
mers weer de uitdaging aan en zet-
ten zich in voor KiKa. Meer weten 
over het lopen van de Londen, Ber-
lijn of New York Marathon voor Ki-
Ka? Vragen over voorbereiding, trai-
ning of sponsorwerven voordat je 
overgaat tot inschrijving? Op dins-
dag 2 februari vindt een informatie-
avond plaats van 19.00 tot 20.30 uur 
om van alles te weten te komen over 
Run for KiKa Marathon 2016. Deze 
bijeenkomst wordt gehouden in het 
kantoorvan de Stichting Kinderen 
Kankervrij aan de Groen van Prin-
stererlaan 99 in Amstelveen. 

Aanmelden voor deze informatie-
avond kan via marathon@runforki-
ka.nl. Komt deze datum niet goed 
voor jou uit? Stuur een mail naar bo-
venstaand e-mailadres en informeer 
naar de andere informatieavonden 
in Nederland.
De inschrijving voor de editie 2016 
van Berlijn of New York Marathon is 
geopend. Alle startbewijzen voor de 
marathon van Londen zijn inmiddels 
vergeven.
 
Doelstelling
Stichting Kinderen Kankervrij zet 
zich op allerlei manieren in om geld 
in te zamelen voor het ontwikke-
len van betere behandelmetho-
den voor kinderkanker. Op dit mo-
ment geneest 75% van alle kinderen 
met kanker. Met Run for KiKa Mara-
thon wordt bijgedragen aan de am-
bitieuze doelstelling om 95% van de 
kinderen met kanker te genezen in 
2025.

Cursus Mantelzorg
Niet aangeboren 

hersenletsel
Aalsmeer - Zorgt u voor iemand 
met niet aangeboren hersenletsel, 
zoals na een beroerte of door een 
ongeluk? Op 1 maart start Mantel-
zorg & Meer een cursus ‘Omgaan 
met Niet Aangeboren Hersenlet-
sel’ voor mantelzorgers. De gevol-
gen van niet aangeboren hersenlet-
sel zijn vaak heel ingrijpend. Niet al-
leen voor de getroffene, maar ook 
voor de partner, familie, vrienden en 
kennissen. De cursus bestaat uit zes 
bijeenkomsten en is speciaal voor 
degenen die helpen bij de dagelijk-
se zorg van hun dierbare met niet 
aangeboren hersenletsel. De cur-
sus is op 1, 8, 15 en 22 maart, 5 april, 

en op 14 juni een terugkomdag, al-
le dagen van 13.00 tot 15.00 uur bij 
Mantelzorg & Meer aan de Laan van 
de Helende Meesters 431 in Amstel-
veen. Voor informatie of aanmelding 
kan contact opgenomen worden met 
Mantelzorg & Meer via 020-3335353, 
info@mantelzorgenmeer.nl, of kijk 
op www.mantelzorgenmeer.nl. 

Geef aan collectant van 
de Hersenstichting
Aalsmeer - Van 1 tot en met 6 fe-
bruari vraagt de Hersenstichting uw 
steun. Vele enthousiaste collectan-
ten gaan in Kudelstaart en Aalsmeer 
op pad om geld in te zamelen voor al 
die mensen met een hersenaandoe-
ning. Vrijwel iedereen krijgt ooit te 
maken met een hersenaandoening. 
Hieronder vallen onder meer be-
roerte, dementie, autisme, hersen-
tumor, de ziekte van Parkinson en 
ADHD, maar ook dyslectie en lang-
durige klachten door een hersenk-
neuzing na een verkeers- of spor-
tongeluk.. Er komen per jaar 160.000 
mensen met een hersenziekte bij. 
Bijna een half miljoen mensen kam-
pen met blijvende ernstige gevol-
gen. De Hersenstichting zet alles op 
alles om hersenen gezond te hou-
den en hersenaandoeningen te ge-
nezen. Om dit te bereiken laat de 
stichting onderzoek doen, geeft 
voorlichting, laat vernieuwende pro-
jecten uitvoeren en werkt mee aan 
goede patiëntenzorg. Voor dit werk 

is veel geld nodig. Geef daarom aan 
de collectant. U kunt ook uw gift 
overmaken op IBAN: NL18 INGB 
0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting 
Nederland, Den Haag. Alvast harte-
lijk dank voor uw steun en over en-
kele weken zal de stichting berich-
ten over de – hopelijk – mooie op-
brengst. Meer informatie is te vin-
den op www.hersenstichting.nl.

Bijeenkomst ‘oud Aalsmeer’ 
in Inloopcentrum succesvol
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag werd 
het inloopcentrum ruimschoots be-
zocht, in de ochtend waren er 18 se-
nioren met hun laptop of ipad ac-
tief bezig en in de middag kwamen 
24 bezoekers naar gebouw Irene om 
mee te kijken en herinneringen op 
te halen aan oud Aalsmeer. Deze 
middag was de eerste keer in, wat 
de medewerkers van het Inloopcen-
trum wensen, een lange reeks. De 
dvd ‘Aalsmeer, toen was alles an-
ders’ liet beelden zien van de ja-
ren dertig en veertig. Onder andere 
de Westhill, de jongerenvereniging 
van de doopsgezinde kerk, kwam 
aan bod. Ook het openbreken van 
de buurtsloot, de laatste begrafe-
nis op de oude buurt en winterbeel-
den uit de jaren dertig zorgden voor 
vele herinneringen. Met enthousi-
asme reageerde men op de beel-
den waardoor bijvoorbeeld de krui-
denier in de Zijdstraat ter sprake 

kwam. Verhalen over het opschrijf-
boekje en kopen op de lat werden 
gedeeld. 

De film volgende keer, vrijdag 5 fe-
bruari, begint met de Duitse sol-
daten op de buurt, de bevrijding in 
1945 en de demping van de buurt in 
1949. Bij meer belangstelling wordt 
uitgeweken naar de grote zaal. 

Themagesprek
Op vrijdagmiddag 29 januari staat 
een themagesprek op de agenda 
met een wat kleinere groep. Aan de 
hand van de stelling ‘ouderen moe-
ten langer zelfstandig blijven’ gaat 
men met elkaar praten en tot een 
conclusie komen. De themagroep is 
van 14.00 tot 15.30 uur en is onder-
deel van het ontmoetingscentrum 
van Zorgcentrum Aelsmeer. Voor 
meer informatie kan gebeld worden 
naar 06-22468574. 

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 30 janua-
ri gaan de leden van Drumfanfa-
re Melomanie en handboogvereni-
ging Target weer huis aan huis oud 
papier ophalen in Rijsenhout. De lo-
pers hopen natuurlijk weer op de 
medewerking van alle inwoners 
en vragen hen het papier in tilba-
re dozen aan de rand van de weg te 
plaatsen. De opbrengst van het oud 
papier komt ten goede aan beide 
verenigingen. De volgende ophaal-
ronde is zaterdag 27 februari. Reünie ‘Allen 65’ in Dorpshuis 

Kudelstaart - De reünie ‘Allen 65’ 
van de Antonius school is afgelopen 
weekend gehouden in het Dorps-
huis van Kudelstaart. De reünie 
werd georganiseerd door Gert Kok 
en Trudy Whale van Leeuwen. Som-
mige van de aanwezigen hadden el-
kaar in geen 57 jaar gezien. Het was 
geweldig leuk om elkaar weer eens 
te zien. Jammer genoeg was niet de 
hele klas compleet, maar die er wel 

waren hebben zich prima vermaakt. 
Er waren hapjes en drankjes en wie 
dat wilde, kon blijven eten. De aan-
wezigen hopen natuurlijk om nog 
een keer een reünie mee te mogen 
maken. Als ze allen 70 jaar zijn?
Toen de klasgenoten namelijk 50 
jaar werden, is ook een reünie ge-
houden, maar om nou weer 15 jaar 
te wachten vinden allen wat lang. 
“Dan zijn we namelijk 80 jaar.”

Roemeense bas-bariton in 
Oud katholieke kerk
Aalsmeer - Op vrijdag 19 februari 
komt bas-bariton Marius Sampele-
an uit Roemenië optreden in de 155 
jarige Oud-katholieke aan de Oost-
einderweg 394. Het concert begint 
om 20.00 uur. De kerk gaat open 
vanaf 19.30 uur. 
Bas-bariton Marius Sampelean is 37 
jaar en hij heeft onder andere ge-
studeerd aan de Robert Schumann 
Hochschule in Dusseldorf en heeft 
concerten gegeven in Duitsland, 
Oostenrijk, Nederland, Italië, Frank-
rijk, Rusland, Hongarije en onlangs 

in Zwitserland. Hij heeft zeer veel 
ervaring in zowel de profane als de 
religieuze muziek. De bas-bariton 
wordt op orgel begeleid door Eve-
lien Jansen. Zij maakte vorig jaar 
een jubileumtournee door Euro-
pa vanwege haar 50 jarig jubileum 
als organist. Zij is een allround vak-
vrouw, docente, dirigente van be-
roemde koren in ons land en geeft 
concerten. De toegang tot dit con-
cert is een vrijwillige bijdrage om 
het bewonderen voor iedereen mo-
gelijk te maken. 

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - De broeders van Tai-
zé met hun vieringen zijn een begrip. 
Eenvoudige liederen en veel stilte zijn 
een rode draad in hun gebed. Karmel 
Aalsmeer aan de Zwarteweg 36 heeft 
een kleine kapel in huis. Zij stelt de-
ze kapel open om met elkaar een me-
ditatieve viering te houden op vrijdag-
avond 29 januari om 20.30 uur. Daarna 
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. 

Ontmoeting in 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 3 febru-
ari is er van 9.30 tot 11.30 uur gele-
genheid voor inloop en ontmoeting. 
Even wat gezelligheid en een praat-
je onder het genot van een kopje 
koffie of thee. Hartelijk welkom al-
lemaal 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 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 3 fe-
bruari houdt de SOW gemeente 
haar maandelijksekoffie-inloop in 
gebouw de Spil aan de Spilstraat 
5, zijstraat van de Bilderdammer-
weg. De aanvang is 10.00 uur. Ie-
dereen is welkom en de toegang is 
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaart-
je 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.

dag diensten om 10u. met ds. J. 
Trommel en 16.30u. met ds. P.A. 
van Veelden uit Wormer.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag om 17u. in Klooster-

hof  Woordcommunieviering met 
N. Kuiper. Zondag 9.30u. eucha-
ristieviering met Samuel of Da-
rek m.m.v. Mirakeltjes. Om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
     Zondag 16u. Maria Lichtmis. Vg. 

pastor Jacob Spaans. Organist: 
past. Mattijs Ploeger, Egmond.  

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. E.S. 
Schipper uit Dordrecht.

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

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Eucharistieviering 

m.m.v. dames- en herenkoor
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 vanaf 20u. Op dins-
dag 2 februari met Peter Slagter. 
Thema: De profetie van Jesaja.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 1 februa-
ri 20u. met evang. Jacques Brunt.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. met Jan 

Wolsheimer. 
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag dienst om 10u. met Timo 
Gerritsen. Babyoppas en kinder-
werk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag themadiensten om 10u. 

en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Liesbet Geijlvoet. Collec-
te: Leprazending. Opvang 0-4 
jaar via oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag om 10u. dienst met ds. 

H.J. Maat uit Putten. Organist: W. 
Spaargaren. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag om 10u. dienst 
met ds. Z. de Graaf uit Katwijk. 
Organist: M. Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Chris Snoep. 
Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen.  

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-

Zondag 
31 januari 

Opfriscursus 
Frans en Engels

Aalsmeer - Bij voldoende aan-
melding starten op 8 februari kor-
te opfriscursussen Frans en Engels. 
De cursussen bestaan uit tien les-
sen en geven de mogelijkheid om 
de talen op te halen of te gaan le-
ren. In een rustig tempo gaat de do-
cente aan de slag aan de hand van 
een lesboek. De cursussen Frans en 
Engels worden overdag gegeven in 
Aalsmeer en duren een uur. De kos-
ten bedragen 86 euro per cursus, 
exclusief een lesboek van 17 euro. 
De cursussen starten alleen bij mi-
nimaal drie leerlingen. En wie na de 
lessen de smaakt te pakken heeft, 
kan in september doorgaan met 
een vervolgcursus. Geïnteresseerd? 
Neem dan contact op met Carolijn 
van Es-Smith via 0297-364398.









Collectevergunning (verleend)
- Gemeente Aalsmeer (Z-2016/002518), Kledinginzameling 

door Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp in het tweede 
kwartaal 2017, verleend 21 januari 2016

- Gemeente Aalsmeer (Z-2016/001968), Kledinginzameling 
door Stichting War Child in het derde kwartaal 2017, ver-
leend 21 januari 2016

VentVergunning (Verleend)

- Gemeente Aalsmeer (Z-2016/000427), Het verkopen van 
Ziggo alles-in-een producten in het jaar 2016, verleend 22 
januari 2016

geaCCepteerde melding(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 239 (Z-2016/000649) jubileum op 23 

januari 2016, melding akkoord op 21 januari 2016
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Wet geluidhinder***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder 
is verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het 
muziekapparatuur, op het perceel Uiterweg 404, 1431AZ(Z-
2016/002479), ontvangen 13 januari 2016.
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, 
dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van 
de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen 
en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken 
kan via tel. 0297-387575. Een ieder kan met betrekking tot 
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.

ter inzage

t/m 04-03-16 De conceptbeleidsnota evenementen op de 
gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl en in 
gemeentehuis Aalsmeer.

Officiële mededelingen
28 januari 2016

Bekendmakingen snel en makkelijk 
te Vinden Op WWW.OVerheid.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 
november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publica-
ties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

hoe blijft u op de hoogte? 
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoogte 
blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat 
u prettig vindt. 
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik 

op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar 
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken 
en directe links naar deze website. U kunt zoeken op post-
code, maar ook per thema of op de kaart; 

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

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u 
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app 
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

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

Vanaf 1 OktOBer 2015 is de dienstVerlening 
Bij de Balie BOuWen & Vergunningen en 
Balie BedrijVen geWijzigd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de 
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het 

archief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestemmings-

plannen; 
-  dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag 
terecht op www.omgevingsloket.nl Voor al uw overige vragen, 
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder an-
dere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een 
afspraak maken via 020-5404911.

uitleg OVer gegeVensVerstrekking uit de 
Basisregistratie persOnen (Brp) 

Gemeenten verstrekken regelmatig gegevens uit de BRP aan 
instanties die van de Minister van Binnenlandse zaken een 
vergunning hebben gekregen voor het verrichten van onder-
zoek. De verstrekking van deze gegevens vindt plaats voor 
onderzoek met een historische, statistische of wetenschap-
pelijke aard. Hieronder valt bijvoorbeeld het onderzoek naar 
borstkanker en erfelijke ziekten. Het verstrekken van deze ge-
gevens is een wettelijke regeling (Wet BRP en Besluit BRP), 
vastgesteld door de Minister van Binnenlandse zaken. Ge-
meenten zijn verplicht om hier medewerking aan te verlenen. 
Geselecteerde personen worden vooraf niet door de gemeente 
geïnformeerd, maar kunnen zelf aan het onderzoeksinstituut 
doorgeven dat de verwerking van hun gegevens beëindigd 
moet worden. Het is niet mogelijk om op voorhand uw gege-
vens uit te sluiten van gegevensverstrekkingen.

Verhuizen? geef het dOOr! 

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

VOOrnemen OpsChOrten BijhOuding persOOnslijst

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

geslachtsnaam geboorte- vertrek datum 
en voorletter(s) datum naar voornemen

S. El Boudaati 28-05-1992 Onbekend 21-01-2016
S.J. Bergeik 25-05-1973 Onbekend 22-01-2016
A.J. Bąk 08-09-1982 Onbekend 22-01-2016
R. Maarssen  28-10-1980 Onbekend 22-01-2016

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

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. Re-
ageren 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 539, 1432 BK (Z-2016/003248) 
 (het legaliseren van een reeds gebouwde duiventil 
 op bestaande schuur)
- Oosteinderweg 116, 1432 AN (Z-2016/003356) 
 (het oprichten van een woonhuis)
-  Legmeerdijk 327, 1431 GB (Z-2016/003533) 
 (het afwijken van een bestemmingsplan t.b.v. woonfunctie 

naar logiesfunctie en het wijzigen van de indeling)
-  Lisdoddestraat 156, 1433 WH (Z-2016/004066) 
 (het afwijken van een bestemmingsplan t.b.v. 
 het huisvesten van arbeidsmigranten)
- Anne Frankstraat 15, 1433 PJ (Z-2016/004457) 
 (het plaatsen van een dakkapel)

prOCedure afgeBrOken, aanVraag is ingetrOkken
- Machineweg 33 a, 1432 EL (Z-2015/06165) 
 (het huisvesten van arbeidsmigranten)

Verleende OmgeVingsVergunningen, 
reguliere prOCedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie: 
- 1e J.C. Mensinglaan 26, 1431 RW (Z-2015/064881) 
 (het realiseren van een oprit voor de auto)
- Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB (Z-2015/035147) 
 (het veranderen van een inrichting)
- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2015/062421) 
 (het aanbrengen van een tijdelijke gevel op de 
 slooplijn van het kantoorgebouw)

meldingen OntVangen
- Lakenblekerstraat 13, 1431 GE (Z-2016/002819) (het 
 veranderen van een bedrijf KPN) (Activiteitenbesluit *)
- Oosteinderweg 287 , 1432 AW (Z-2016/003310) 
 (het starten van het bedrijf Mobile Street Food) 
 (Activiteitenbesluit*)
- Spoorlaan 50, 1431 TN (Z-2016/004277) (het verwijderen 
 van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning)

meldingen akkOOrd, (aCtiViteitenBesluit *)
- Lakenblekerstraat 13, 1431 GE (Z-2016/002819) 
 (het veranderen van het bedrijf)
- Hoofdweg 42, 1433 JW (Z-2016/002451) 
 (het oprichten van een inrichting)

eVenementen

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

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Hornweg 187, 1432GH (Z-2016/002748), Toestemming tot 

overnachting in “De Bloemhof” op 26 en 27 maart 2016, 
ontvangen 14 januari 2016

- Wim Kan Dreef, 1433HM (Z-2016/003758), Magic Circus op 
29 en 30 maart 2016, ontvangen 19 januari 2016 

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Oosteinderweg 247a, 1432AT (Z-2015/065729), Aalsmeer 

Roest Niet, toerrit auto’s & motoren op 12 juni 2016, ver-
leend 13 januari 2016

- Diverse straten in Kudelstaart (Z-2015/066093), Carna-
valsoptocht op 6 en 7 februari 2016, verleend 14 januari 
2016

COlleCtes

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

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 Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

CalamiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

Wet algemene Bepalingen OmgeVingsreCht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag 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 vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

VOOr meer infOrmatie: WWW.aalsmeer.nl

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 nummer: 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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar 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 vergun-
ningen.

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

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

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

WijkinfOrmatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder 
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de 
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-infO Op WeBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de 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 bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in de COmmissieVergadering 
OVer een geagendeerd OnderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

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

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 mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

Kies, kiek, deel en neem mee
Foto met favoriete e-book
Amstelland - Een maand lang staan 
bibliotheken in het teken van het e-
book. Deze campagne, die meer bi-
bliotheekleden ertoe moet verleiden 
om een account aan te maken om 
e-books te lenen of hun bestaande 
account vaker te gebruiken, duurt 
nog tot 15 februari. Op vrijdag 5 fe-
bruari kunt u in bibliotheek Stads-
plein in Amstelveen samen met uw 

favoriete e-book op de foto in het 
speciale e-book fotohokje. De fo-
tostrookje die gemaakt worden zijn 
ook te gebruiken als uw persoonlij-
ke boekenlegger. Het e-book foto-
hokje staat op vrijdag 5 februari van 
10.00 tot 13.00 uur in de bibliotheek 
aan het Stadsplein op de eerste ver-
dieping. Op het moment dat men op 
de foto is geweest, liggen er twee 

dezelfde strookjes klaar met elk 
drie foto’s. De strookjes kunnen ook 
worden gebruikt als boekenlegger. 
De bezoekers kunnen vervolgens 
zelf beslissen of zij de foto’s direct 
willen doorzetten op Facebook of 
Twitter of naar zichzelf willen mai-
len. De campagne is op de eerste 
plaats opgezet als leesbevordering. 
In 2014 werden 814.000 boeken ge-
download door bibliotheekleden, 
eind vorig jaar waren dat er 1,6 mil-
joen. Bijna een verdubbeling van 
het aantal. Ook moet de campag-
ne bijdrage aan het imago van de 
bibliotheek. “Al jaren doen wij veel 

meer dan alleen boeken uitlenen”, 
zegt e-book ambassadeur Eveline 
Bok van de Bibliotheek Amstelland. 
“Door nu aandacht te besteden aan 
dit onderwerp wordt dat extra be-
nadrukt.” Om nog meer aandacht te 
generen voor de meer dan 10.000 e-
books in de collectie van de biblio-
theken houden lezers en schrijvers 
een twitterestafette waarbij ze een 
maandlang twitteren over hun favo-
riete e-book onder de hashtag #Fa-
vEbook. Deelnemers zijn onder an-
dere Kluun, Paul van Loon, Ronald 
Giphart, Abdelkader Benali en Fran-
ca Treur.
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Muziek/Musical
Donderdag 28 januari:
* ‘Magie met een lach’ in The Club 
in Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffka-
de vanaf 20u.
Vrijdag 29 januari:
* Familiemusical Suske en Wiske in 
Crown Theater Aalsmeer vanaf 19u.
* Iron Maiden Tribute in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 22u.
29 en 30 januari:
* Voorheen akoestische avonden in 
Bacchus, Gerberastraat met diverse 
optredens van bands uit Aalsmeer 
e.o. Vrijdag en zaterdag vanaf 21u.
Zaterdag 30 januari:
* Westplas Neon Party voor jonge-
ren 13-18jr. In N201, Zwarteweg van 
20 tot 24u.
* Bromfrisborrel met DJ Kees Mark-
man in café Joppe, Weteringstraat 
vanaf 21u.
Zondag 31 januari:
* Jazz met trio Jos van Beest bij 
jachthaven Nieuwe Meer, Stom-
meerweg vanaf 15.30u.
* Thomas Toussaint Band in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer vanaf 16u.
Zaterdag 6 februari:
* Musical Het Sprookjesbos in 
Crown Theater Aalsmeer. Voorstel-
lingen om 13u en om 15.30u.
* Prinsenbal Pretpeurders in dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20.11u.
* Liveband Shit Happens in café 
Joppe, Weteringstraat vanaf 21u.
Woensdag 10 februari:
* Muziek Love the Beatles in Crown 
Theater Aalsmeer vanaf 20u.

Films
Woensdag 3 februari:
* Nieuwe films Buurman en Buur-
man (12.45u), Alvin en de Chip-
munks (14.15u) en Fissa (19u) in Bi-
oscoop Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Tot en met 7 februari:
* Dagelijks films, o.a. Sneekweek, 
Point Break 3D, Hallo Bungalow en 
Amy. Voor jeugd: Minions, Woezel & 
Pip, Snoopy en Race naar de Maan 
in Bioscoop Aalsmeer. 

Exposities
Tot en met 6 maart:
* Boekillustraties in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.
Tot en met 20 maart:
* Etsen, glaskunst en schilderijen in 
Galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg. Open: zaterdag en zondag 13 
tot 17u. 
Zaterdag 30 januari:
* Expositie over Tweede Wereld-
oorlog in Crash Museum in fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Tot en met 22 februari:
* Schilderijen en tekeningen van 
Henny Bax in ruimtes fysiotherapie-

praktijk, Kudelstaartseweg. 
Tot april:
* Expositie fotografe Tiny Nijssen en 
foto’s Buurters van Judith Keessen 
in gemeentehuis. 

Diversen
Donderdag 28 januari:
* Gedichtendag in Bacchus, Ger-
berastraat. Wie wordt de nieuwe 
dorpsdichter? Vanaf 20u. 
Vrijdag 29 januari:
* Kaartavond BV Hornmeer in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 vanaf 20u.
Zaterdag 30 januari:
* Kwart marathon kaarten bij BV 
Hornmeer in buurthuis Roerdom-
plaan vanaf 10u.
Maandag 1 februari:
* Bijeenkomst Fotogroep over pano-
rama fotografie in Boerma Instituut, 
Legmeerdijk 227 vanaf 19.30u.
* Begunstigersavond Oud Aalsmeer 
met vergadering, foto’s en films in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u.
Dinsdag 2 februari:
* Dartcompetitie in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 10u.
Woensdag 3 februari:
* Koffie-ochtend in de Spil, Spil-
straat vanaf 10u.
* Inloop in Oost-Inn in De Mikado, 
Catharina Amalialaan, 9.30-11.30u.
* Babbelkoffie Fedeli 10-12u, Ring-
vaatzijde 52. Info: 06-53801380 of 
debby@fedeli.nl
* OVAK soosmiddag in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Donderdag 4 februari:
* Kaartmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Sjoelavond BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* De Losse Leeskring in bibliotheek, 
Marktstraat van 19 tot 21u.
Vrijdag 5 februari:
* Jeugdcarnaval Pretpeurders in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 19.11u.
* Lezing in Crash Museum door 
Joost de Raaf over Amerikaan-
se bommenwerper Raid. Aanvang: 
20u., Aalsmeerderbrug.
Zaterdag 6 februari:
* Jeugd carnavalsoptocht in Ku-
delstaart. Start 13.11u bij Dorpshuis.
* Aanschuiftafel over tekenen, schil-
deren en eten in Huiskamermuse-
um, Van Cleeffkade 12a, 16-18u.
* Discozwemmen voor jeugd 6 tot 
12jr in De Waterlelie, Dreef, 19-21u.
Zondag 7 februari:
* Carnavalsoptocht in Poelgilder-
dam. Start 11.41u bij Dorpshuis Ku-
delstaart.

Vergaderingen
Donderdag 28 januari:
* Openbare raadsvergadering in 
raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
Maandag 1 februari:
* Bewonersoverleg Dorpsraad Ku-
delstaart in Dorpshuis vanaf 20u.

Nieuw initiatief 15 jarige HiBRA
‘Aalsmeer Ronkt Weer’ op 
12/13 maart in The Beach
Aalsmeer - Op zaterdag 12 en zon-
dag 13 maart vindt in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a de eer-
ste editie plaats van Aalsmeer Ronkt 
Weer. Het door Stichting HiBRA ge-
organiseerde evenement is de start 
van het nieuwe seizoen voor de 
klassieke (race) motor- en brom-
merliefhebbers. Hoogtepunten in dit 
weekend worden ongetwijfeld de 
veilsessies van klassieke motoren 
en bromfietsen.
Stichting HiBRA viert in 2016 haar 
15-jarig jubileum. Gestart in 2002 
met de allereerste demoraces voor 
klassieke motoren in de regio Am-
stelland, is dit evenement na veer-
tien edities een jaarlijks hoogte-
punt op de Nederlandse demo-
racekalender. Het 10-jarig jubileum 
was aanleiding voor de eerste edi-
tie van de 3 Uur van Aalsmeer en 
na vijf edities staat ook deze klas-
sieke endurance demo vast op de 
wedstrijdkalenders. Aalsmeer Ronkt 
Weer markeert het 15-jarig jubileum 
in 2016.
Hoogtepunten in dit weekend zullen 
ongetwijfeld de veilsessies van klas-
sieke motoren en bromfietsen wor-

den. In de volledig gerestaureerde 
veilingzaal van de voormalige vei-
ling Bloemenlust in Aalsmeer wor-
den zowel zaterdag als zondag veil-
sessies gehouden van (klassieke) 
motoren en bromfietsen. 
Ook het nieuwste aanbod van ac-
cessoires, oude en nieuwe onder-
delen en motormobilia, zoals folders 
en documentatie, worden aangebo-
den door talrijke standhouders. Dé 
gelegenheid om kort voor het sei-
zoen begint nog de laatste onder-
delen te kopen of te verkopen. 

Bikes on Show
Aalsmeer Ronkt Weer zonder mo-
toren is ondenkbaar. En dus wordt 
er voor gezorgd dat bezoekers dit 
weekend in maart kunnen genie-
ten van véél motoren. Klassiek, ha-
gelnieuw, voor op straat of op het 
circuit. Ze staan er en ze zijn uitge-
breid te bekijken. 
Volg HiBRA Aalsmeer op facebook.
com/hibraaalsmeer/ voor de laat-
ste informatie voor deelnemers en 
bezoekers. Of stuur een mail met 
vraag of aanbod naar cees@hibra-
aalsmeer.nl

Akoestische avonden in 2015 met Hans, Remco, Ab, Remco en Ron.

Vrijdag en zaterdag in Bacchus
Twaalf bands present op 
Akoestische Avonden
Aalsmeer - Komend weekend is 
het weer zover, het laatste week-
end van januari. Traditiegetrouw het 
weekend van de Akoestische Avon-
den en tegenwoordig Voorheen 
Akoestische Avonden geheten. Ver-
moedelijk nummer 22 of 23 en het 
gaan zeker fantastische avonden 
worden. Liefst twaalf aan Aalsmeer 
gelieerde bands maken hun op-
wachting op vrijdag 29 en zaterdag 
30 januari in cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat. 

Blues, energie en humor
Op vrijdagavond verzorgen een zes-
tal bands een optreden. In willekeu-
rige volgorde: ‘The Estate’ met Ar-
mani van Engelen op keyboard, Bas 
op zang. Boaz Vida op drums en Si-
mon Haneveld op gitaar, zang. 
‘Van Alles en Nog Wat Band’ met 
Marcel op zang, Nico op gitaar, Bas 
op toetsen, Hans op bas, Boris op 
saxofoon en Pieter op drums. The-
ma: Een beetje Nederlands. 
‘Blues4’ met Jan Ratterman op bas, 
Wim van Tol op drums, Dick Offer-
man op gitaar en Wil Straathof op 
mondharmonica, accordeon en 
zang. De mannen spelen blues! 
‘Red Maddies’ met Madelon op 
zang, Nick en Kevin op gitaar en 
keyboard, Tobias op bas en Kas-
per op drums. De Maddies gaan nu 
echt wat anders doen. Terug in de 
tijd, veel energie en een tikje humor 
en natuurlijk herkenbaar. 
‘Martijn Stuiver & Co’ met Merel Me-
ijdam op zang, Martijn Stuiver op 
gitaar, Ab Hansen op bas, Roland 
van Vliet op piano en Kees Tas op 
drums. Thema: Leuke liedjes. En de 
vrijdagavond wordt afgesloten met 
‘Ten Beers After’, die zoals gebruike-
lijk trakteert op een feestje in de be-
kende bezetting.

Dansen en geheimen
Op zaterdag kunnen de bezoekers 
opnieuw genieten van zes acts en 
optredens. Op het Bacchus-podi-
um in willekeurige volgorde: Broer 
en zus Pecht met Bastiaan op gitaar 
en Nicolette op zang.
‘Total Seclusion’ met Tom de Hundt 
op zang, Samurai Kuik op gitaar, 
Jelmer Gunnink op cajon en Juli-
us Heenk op bas. Thema: Akoesti-
sche punk. 

‘The Whatts’ met George van Es op 
bas en zang, André Alderden op gi-
taar, Peter Geleijn op drums en Bob 
Enthoven op gitaar. De Whatts stap-
pen uit hun 70’s comfortzone en 
hebben op een geheime locatie aan 
hun nieuwe sound gewerkt. Deze 
keer is het getal drie van de drie-
dimensionale Trioler Abend met drie 
kleine zigeuners de steeds terugko-
mende factor. Er mag gedanst wor-
den. 
‘The Barber Band’ met Tom Meijer op 
zang, Leen Mulder op viool en man-
doline, Joseph Custer op toetsen, 
Kim Veltman op bas en Sander de 
Vries op gitaar. 

Dick Kuin treedt op met de HSB.

‘Hobo String Band’ (HSB) met Dick 
Kuin op gitaar en zang, Leen Mulder 
op viool en mandoline, Joseph Cus-
ters op toetsen en zang, Joep Rut-
ten op bas en JP Eerenberg op gi-
taar. De Hobo String Band zal met 
een set onbekende nummers met 
een nog geheim thema optreden. 
En het akoestische weekend wordt 
afgesloten door Hans en Remco Mil-
lenaar op gitaar en zang. Vader en 
zoon spelen fijne liedjes. Doen ze 
het met z’n tweeën of komen er nog 
gast-muzikanten bij?
Zowel vrijdag 29 als zaterdag 30 ja-
nuari start het eerste optreden tus-
sen 21.00 en 21.15 uur. De deuren 
van cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat gaan open om 20.30 
uur en de entree bedraagt 5 euro 
per avond inclusief één consump-
tiemunt.

Vrijdag en zondag livemuziek
Iron Maiden Tribute en 
Bluesband in The Shack
Oude Meer - Een stevig begin van 
het weekend in The Shack met op 
vrijdag 29 januari een megavette 
Iron Maiden Tribute! Een fenomena-
le tribute als deze kan alleen maar 
neergezet worden door klasse muzi-
kanten. The Shack is buitengewoon 
trots dat niemand minder dan Serge 
Naberman, Roy Jansen, David Aferi-
at, Sandrijn Holleboom en Bart Dus 
op het podium staan om deze mas-
ters of metal op zeer waardige wij-
ze te eren. 
Iron Maiden wordt vaak gezien als 
één van de meest kenmerkende en 
invloedrijke van hun stroming in het 
heavy metal genre. De band heeft 
een zeer uniek geluid en wereldwijd 
ruim 100 miljoen albums verkocht. 
Ben je fan? Doe jezelf dan een ple-
zier en gaat ze niet missen vrijdag-
avond in The Shack, want deze tri-
bute is van een muzikaal topniveau!

Thomas Toussaint Band
En zondagmiddag 31 januari staat 
de Thomas Toussaint Band in The 
Shack. Er wordt al gezegd dat de-
ze nieuwe band de toekomst is van 
de Europese Blues scene. De ge-
meenschappelijke passie voor de 
blues heeft ertoe geleid dat vier 
jonge muzikanten elkaar gevonden 
hebben met als resultaat The Tho-
mas Toussaint Band, featuring Lit-
tle Steve (Stefan van der Nat). De 
bronnen waaruit ze hun inspiratie 
tappen zijn Chicago Blues, Swing 

Louisiana Swamp, Rock ’n Roll en 
New Orleans. Thomas Toussaint op 
zang en harmonica, Paolo de Stigter 
op drums, Dirk Wagensveld op bas 
en Little Steve op gitaar. Ondanks 
de jonge leeftijd van deze geweldi-
ge muzikanten hebben ze zowel als 
band én individueel al interessante 
optredens op hun cv staan. Thomas 
Toussaint Band met voor deze keer 
Little Steve als invallend gitarist; dat 
gaat een bijzonder mooie zondag-
middag worden in Oude Meer.

Wild Romance!
Zaterdag 6 februari: Dany Ladema-
cher’s Wild Romance. Legendari-
sche band van Herman Brood weer 
live op het podium in de intieme 
sfeer van The Shack! De muziek van 
Herman Brood and his Wild Roman-
ce wordt nog steeds veel gespeeld. 
Maar de line-up van Dany Ladema-
cher’s Wild Romance is The Re-
al Thing en deze droombezetting 
in The Shack een muzikaal cadeau: 
Dany Lademacher, Otto Cooymans, 
Jan ’t Hoen, Dirk Vermey, Ruud En-
glebert én David Hollestelle!
Vrijdag 29 januari is The Shack ge-
opend vanaf 20.00 uur. Aanvang 
Iron Maiden Undercoversessie is 
om 22.00 uur. Entree 8 euro. Zon-
dagmiddag open vanaf 15.00 uur. 
Aanvang Thomas Toussaint Band: 
16.00 uur. Entree 5 euro. Voor al-
le info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.  

Jazz op de jachthaven
Concert trio Jos van Beest 
zondag op Nieuwe Meer
Aalsmeer - Het trio Jos van Beest 
verzorgt zondagmiddag 31 januari 
een concert op jachthaven de Nieu-
we Meer aan de Stommeerweg.
Jos van Beest (1956) wordt niet al-
leen gewaardeerd door het jazzpu-
bliek in Nederland, maar geniet ook 
grote internationale faam. Hij is re-
gelmatig als pianist op uitnodiging 
te gast in Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Duitsland en België, maar is voor-
al zeer populair en veelgevraagd 
in Japan! Sinds 1999 staat Jos van 
Beest onder contract bij het exclu-
sieve Japanse jazzpiano-label Ate-
lier Sawano en hij geeft dan ook re-
gelmatig uitverkochte concerten in 
de voornaamste concertzalen door 
heel Japan.
Het was zijn oudere broer Arnold, 
die Jos vanaf zijn zevende levens-
jaar wegwijs maakte op de piano. 
Hij liet Jos kennis maken met jazz-
muziek, door hem op jeugdige leef-

tijd mee te nemen naar jazzconcer-
ten en samen te luisteren naar de 
langspeelplaten van hun grote hel-
den als Erroll Garner, Art Tatum, Ge-
orge Shearing en Oscar Peterson. 
Zo ontwikkelde Jos van Beest zich 
tot een pianist met een heel eigen 
plaats in de wereld van de jazz.
De muzikale carrière van Jos van 
Beest begon serieuze en professi-
onele vormen aan te nemen, door 
vanaf 1979 tot op heden, met zijn 
gelijknamige trio de nationale en in-
ternationale podia te betreden. Het 
trio bestaat naast Jos van Beest 
op piano uit Erik Schoonderwoerd 
op bas en Ben Schröder op drums. 
Het waard om met het pontje over 
te steken! Het jazzconcert zondag-
middag wordt georganiseerd door 
Jachthaven de Nieuwe Meer, in sa-
menwerking met KCA en Bacchus. 
Aanvang is 15.30 uur. Toegang: uw 
gift.

Bioscoop Aalsmeer voor alle leeftijden

Ladies Night: Een heerlijk 
(film)avondje uit
Aalsmeer - De eerste Ladies Night 
in 2016 heeft afgelopen woensdag 
20 januari plaatsgevonden in Bi-
oscoop Studio’s Aalsmeer. Afge-
trapt werd met de romantische ko-
medie ’Brasserie Valentijn’. Het was 
voor heel veel dames, en een enke-
le heer (organisatie), een geweldige 
avond uit met naast de film allerlei 
stands met sieraden, kleding, tassen 
en lekkernijen, een geweldig optre-
den van zanger Ivanildo Kembel en 
bij vertrek een luxe gevulde Goodie 
bag. Op dit moment kan in de Bios-
coop aan de Van Cleeffkade onder 
andere genoten worden van de Ne-
derlandse thriller ‘Sneekweek’. 

Studiokids Club
Voor de jeugd heeft de bios ook 
wekelijks een scala aan films. Heel 
speciaal is zondag 7 februari. De 
Studiokids Club is terug met deze 
middag vanaf 13.00 uur niet alleen 

de nieuwe film ‘Alvin en de Chip-
munks’, maar ook een springkussen, 
een tekentafel om een Alvin teke-
ning te maken en een leuke verras-
sing voor alle jeugdige filmkijkers. 
‘Alvin en de Chipmunks’ gaat in pre-
mière op woensdag 3 februari vanaf 
14.15 uur in Bioscoop Aalsmeer en 
is te zien op vrijdag 5 februari van-
af 16.15 uur. Er worden op 3 februa-
ri meer nieuwe films gepresenteerd, 
zoals ‘Buurman en Buurman’ voor 
kinderen vanaf 12.45 uur en ‘Fissa’ 
voor tieners vanaf 19.00 uur. Bios-
coop Aalsmeer is echt voor alle leef-
tijden. Op dinsdag 9 februari weer 
een seniorenvoorstelling met de 
film ‘Festen’ om 13.30 uur. Kijk voor 
meer informatie op www.bioscoo-
paalsmeer.nl. Kaarten reserveren 
kan via info@bioscoopaalsmeer.nl 
of bel 0297-753700 en zijn te koop 
in de gezellige biosbar. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Uitgaansavond met Monica Geuze
Leerlingen van Westplas 
organiseren eigen feest
Aalsmeer - Op zaterdag 30 janu-
ari organiseren derdejaars leer-
lingen van de Westplas hun eigen 
uitgaansavond in cultureel jonge-
rencentrum N201 onder begelei-
ding van Cultuurpunt Aalsmeer. In 
november werden zij met het pro-
ject ‘Do-it!’ uitgedaagd om hun ul-
tieme culturele avond te bedenken 
en nu, bijna drie maanden later, zijn 
de beste ideeën samen gekomen in 
een grote culturele uitgaansavond. 
Tijdens het feest, wat de leerlin-
gen ‘Weno Neon party’ hebben ge-
noemd, is heel N201 in felle neon-
kleuren geheuld. De bezoekers kun-
nen zich door een professionele gri-
meur helemaal in Neonstijl op la-
ten maken om vervolgens geza-
menlijk een groot feest te bouwen. 
Rapper Snelle, die bekend is in de 
hiphop scene en in Aalsmeer regel-
matig workshops verzorgd, trapt de 
avond af, om vervolgens het stok-
je over te geven aan Monica Geu-
ze. Deze YouTube ster is de vriendin 
van Lil Kleine en de DJ van Ronnie 
Flex. De afgelopen tijd is ze als DJ 
flink aan de weg aan het timmeren 

en de leerlingen van de Westplas 
zijn dan ook door het dolle heen dat 
ze deze dame naar Aalsmeer heb-
ben weten te halen. “Met dit pro-
ject willen we jongeren uitdagen 
om na te denken over hun culturele 
voorkeuren. Daarnaast willen we de 
drempel tot cultuur zo laag moge-
lijk maken. Mijn eerste vraag is altijd 
wat ze voor muziek op hun telefoon 
hebben staan of welke muziek ze 
thuis luister. Honderd procent van 
de leerlingen heeft daar een ant-
woord op. Oftewel, ze houden zich 
allemaal bezig met cultuur. Ik wil ze 
laten inzien dat Cultuur meer is dan 
een schilderij of een opera, maar 
dat ook het bezoeken van een con-
cert of DJ optreden cultuur is”, aldus 
Lennard Gols, combinatiefunctiona-
ris bij Cultuurpunt Aalsmeer. 
De ‘Do-it!’ avond op zaterdag 30 ja-
nuari in N201 is voor jongeren tus-
sen de 13 en 18 jaar. De deuren 
openen om 20.00 en het feest is af-
gelopen rond middernacht. Tickets 
kosten 5 euro aan de deur. Daar-
naast verkopen de leerlingen van 
de Westplas kaarten voor 3 euro per 
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Foto’s en films bij Oud Aalsmeer
Toen en nu: Van Aalsmeer 
tot Kudelstaart
Aalsmeer - De stichting Oud 
Aalsmeer houdt haar jaarlijkse be-
gunstigerbijeenkomst op maan-
dag 1 februari in De Oude Veiling in 
de Markstraat. De avond begint om 
20.00 uur en de bovenzaal is open 
vanaf 19.30 uur. Na de jaarvergade-
ring laten Wim Roodenburg en Siem 
Kooij beelden zien van het oude Ku-
delstaart tot Aalsmeer. Wim Rood-
enburg inventariseert en beschrijft 
foto’s in zowel het archief van de 
stichting Oud Aalsmeer als van de 
gemeente. Als geen ander weet hij 
anekdotes achter de beelden op de 
foto’s. Hij treedt 1 februari op sa-
men met Siem Kooij die bewegen-
de (film) beelden met achtergrond-
informatie toevoegt aan de presen-
tatie. Om een indruk te geven van 
het veranderend aanzicht van Ku-
delstaart en Aalsmeer worden te-
vens foto’s getoond van precies de-
zelfde plekken als de historische fo-
to’s. Het wordt (na het bestuurlijke 
deel van de jaarvergadering) een in-
teractieve avond, waarbij aanvullen-
de inbreng uit het publiek al komen.
Naast begunstigers van de stichting 
Oud Aalsmeer zijn ook andere geïn-
teresseerden in lokale geschiedenis 

van Aalsmeer, Kudelstaart en Kal-
slagen van harte welkom. De toe-
gang op 1 februari is gratis. Een eer-
dere melding in ‘Oud Nuus’ over de-
ze avond op 25 januari was onjuist.

Eén van de oudste foto’s uit Ku-
delstaart met café De Gouden Leeuw 
rond 1910 in de bocht naar de He-
renweg. Wie weet wie er op de fo-
to staat? 

Tekeningen, etsen en schilderijen
Bijzondere aanschuiftafel 
in het Huiskamermuseum
Aalsmeer - Zaterdag 6 februari 
kunnen belangstellenden een ge-
denkwaardige middag mee maken 
in het Huiskamermuseum. Dit keer 
zal de aanschuiftafel een ander ka-
rakter dragen.
Door het uitlenen van een tiental 
schilderijen van de kunstenaar Fer-
dinand Erfmann aan het prachtige 
Museum More heeft een deel van 
de schilderijen uit de Mokum col-
lectie een andere plaats gekregen 
en is de achterkamer voor de ko-
mende maanden uitgeruimd voor de 
kleurpotlood tekeningen van Roos 
de Lange en etsen en schilderijen 
van Jasper van Putten.
Roos maakt een zware periode door, 
maar het blijven tekenen helpt haar 
door deze verdrietige tijd heen. De 
nieuwe tekeningen, die zij het laat-
ste half jaar heeft gemaakt, zijn wer-
kelijk wonderschoon. Hoe zij in staat 
is een kerkinterieur zo sfeervol weer 
te geven! De compositie van de in-
gewikkelde architectuur maakt het 
werk tot een kunstwerk. Daarnaast 
is haar techniek nog nooit geëve-
naard. 
Ook over het werk van Jasper valt 

veel te vertellen. Jasper overleed zes 
jaar geleden en zijn vrouw Joke was 
bereid om een aantal van zijn et-
sen - tevens de laatsten - af te staan 
voor deze tentoonstelling. Ook het 
schilderij waaraan hij tot het laatst 
toe heeft gewerkt en helaas niet 
heeft kunnen afmaken is te zien.
Twee Mokum kunstenaars die qua 
stijl van elkaar verschillen, maar hun 
professie gemeen hebben. Zoveel 
vakmanschap en toegevoegd mees-
terschap maakt hun werk tot iets 
bijzonders. Beide kunstenaars zijn 
slechts door hun werk aanwezig. 
Maar wie komt, kan luisteren naar 
een geschiedenis over een ontmoe-
ting een samenwerking en over de 
zoektocht hoe de tekeningen, et-
sen schilderijen zijn ontstaan. De 
middag is van 16.00 tot circa 18.00 
uur in het Huiskamermuseum aan 
de Van Cleeffkade 12a. Natuurlijk 
blijft er genoeg ruimte over om vra-
gen te stellen, het werk uitvoerig te 
bekijken en kennis te maken met de 
vrouw van Jasper van Putten. Van 
harte aanbevolen voor kenners en 
liefhebbers van de fijnschilderkunst.
Janna van Zon

Rol voor Carlijn van De Hoeksteen
Wonderlijk muziekfeest met 
musical ‘De Sprookjesboom’
Aalsmeer - Op zaterdag 6 febru-
ari komen de bewoners van het 
Sprookjesbos tot leven in de vrolij-
ke musical ‘De Sprookjesboom’ in 
Crown Theater Aalsmeer. Met een 
tot de verbeelding sprekend pop-
penspel maakt het bonte gezel-
schap zich klaar voor het jaarlijkse 
muziekfeest. Ieder jaar vindt in het 
Sprookjesbos het wonderlijke mu-
ziekfeest plaats met een grote wed-
strijd. Roodkapje, Assepoester en 
Draak zijn hiervoor druk aan het oe-
fenen! De heks zet zelfs alles op al-
les om te winnen en geitje Benja-
min wil vreselijk graag meedoen, 
maar hij kan geen instrument vin-
den dat bij hem past. En dan ver-
dwalen een muziekjuffrouw en een 
aantal van haar leerlingen ook nog 
in het Sprookjesbos en komen te-
recht op het muziekfeest. 
Vindt geitje Benjamin uiteindelijk 
zijn instrument? Wat is Heks van 
plan? En hoe moet het met de ver-
dwaalde juffrouw en haar leerlin-
gen. Vinden zij hun weg terug naar 
huis? Dit muziekfeest wordt al jaren 
lang gevierd in het Sprookjesbos, 
maar voor het eerst zijn jullie ook 
uitgenodigd. Dus ben je drie jaar of 
ouder, kom gezellig met alle sprook-
jesbos-bewoners mee feesten en 
beleef dit spannende avontuur. 

Rol voor Carlijn Paulus 
Onlangs had het Crown Theater een 
oproep gedaan om mee te spelen in 
deze musical. Hier heeft de tienjari-
ge Carlijn Paulus uit Aalsmeer ge-
hoor aan gegeven. Samen met nog 
zes meisjes en drie jongens speelt 
ze een gastrol in het kinderkoor van 
muziekjuffrouw Lianne. “Ik ben zelfs 
al aan het oefenen”, vertelt Carlijn, 
die in groep 7 van De Hoeksteen zit. 
“Ik ben een liedje aan het instude-
ren en wat dansjes. Op de dag zelf 
nemen we alles nog eens goed door 
en krijg ik andere kleren aan. Nee, 

echt eng vind ik het niet, want ik 
heb al twee keer eerder in een musi-
cal meegespeeld. Wel heel leuk dat 
het nu in mijn eigen woonplaats is. 
Natuurlijk komen mijn opa’s, oma’s, 
tantes, ooms en buren nu ook kij-
ken. En misschien zie ik straks wel 
meer bekenden. Dat maakt het na-
tuurlijk wel een beetje extra span-
nend, maar ook heel leuk!”

Kaartjes 
De musical ‘De Sprookjesboom’ is 
te zien op zaterdag 6 februari in het 
Crown Theater aan de Van Cleeff-
kade 15. Er zijn voorstellingen om 
13.00 uur en om 15.30 uur. Kaar-
ten à 21 euro of, vanaf vier personen 
à 17,85 euro, zijn te koop via www.
crowntheateraalsmeer.nl, telefo-
nisch: 0900-1353 (45 cpm), aan de 
kassa van het theater of bij de loka-
le verkooppunten Espago in de Op-
helialaan, Boekhuis in de Zijdstraat 
Primera op het Poldermeesterplein 
en Marskramer in winkelcentrum 
Kudelstaart. Bij aanschaf van mini-
maal vier kaarten kan men, naast 
de familiepakketkorting, bij de mer-
chandise-stand een muziekboek 
van Sprookjesboom ter waarde van 
14,95 euro afhalen.
Door Miranda Gommans

Afscheid dorpsdichter Marcel Harting

Gedichtenavond in Bacchus
Aalsmeer - Met ‘Jaren die druppe-
lend versmelten’ als thema, dragen 
twintig dichters uit Aalsmeer en om-
streken eigen werk voor. De jaarlijk-
se poëtische avond vanavond, don-
derdag 28 januari, in cultureel café 
Bacchus zal muzikaal omlijst wor-
den door Robbert Tuinhof en Dani-
elle Burgman. 
In de pauze van de Gedichtenavond 
maakt KCA de naam van de nieu-

we dorpsdichter bekend. En natuur-
lijk wordt afscheid genomen van 
Aalsmeers huidige dorpsdichter, 
Marcel Harting. 
Hierna is iedereen die van poë-
zie houdt en een lievelingsgedicht 
heeft van harte welkom om dit voor 
te dragen. Aanvang is 20.00 uur. De 
toegang tot Bacchus in de Gerbe-
rastraat is gratis, hoewel een bijdra-
ge zeker op prijs wordt gesteld.

De Illustratoren, van links naar rechts: Esther Leeuwrik, Elsbeth Gorter, Hanne-
ke van der Hoeven en Moniek Peek

Gekleurde zalen in Oude Raadhuis
Originele tekeningen uit 
kinderboeken in expositie 
Aalsmeer - De drukte bij de nieuw-
ste expositie in het Oude Raad-
huis afgelopen zaterdag illustreer-
de of sterker nog, onderstreep-
te het belang van de lokale gale-
rie in het hart van het Aalsmeer-
se kunst- en cultuuraanbod. De ro-
ze, blauwe en oranje zalen van het 
Raadhuisje barstten bijna uit hun 
voegen door de grote belangstel-
ling. Deze keer gaat het om een ex-
positie van de originele tekeningen 
van vier kunstenaars die illustraties 
maken voor kinderboeken. Er wor-
den heel wat vrolijke, avontuurlijke 
en poëtische noten gekraakt in de-
ze zeer toegankelijke expositie. Te-
gelijkertijd zijn er foto’s te zien van 
de Aalsmeerse fotografe Monic Per-
soon die voorlezende ouders met 
kind portretteerde. Eén ding hebben 
de deelnemende kunstenaars Els-
beth Gorter, Hanneke van der Hoe-
ven, Moniek Peek en Esther Leeuw-
rik sowieso gemeen: ze tekenen en 
schilderen van jongs af aan en ver-
tellen zo hun verhalen. Het zijn vak-
mensen. Dat doen ze elk in een ei-
gen en heel herkenbaar handschrift. 
Zo hebben de tekeningen van Els-
beth Gorter, zoals die van de voet-
ballende egels, in de verte verwant-
schap met dat van een Aalsmeerse 
icoon als Coq Scheltens. 

Het meest recente boek dat Elbeth 
illustreerde is het kinderboek ‘Walt, 
Jean en de sprookjeswinkel’, van 
Theodore van Houten. Verder laat ze 
zich graag inspireren door de land-
schappen en havens die ze tegen-
komt tijdens de vaartochten die ze 
maakt. Haar werk is te zien in de 
Gele zaal.

Roze zaal
In de Roze zaal hangt het werk 
van Esther Leeuwrik. Zij is een van 
de winnaars van de Lemniscaat il-
lustratiewedstrijd 2014. Ze maakt 
vooral tekeningen voor kinderboe-
ken waar haar eigen nog jonge kin-
deren haar belangrijkste inspiratie-
bronnen zijn. Voor De Vier Winstre-
ken illustreerde zij het prentenboek 
‘Ergens’. Over een meisje Eva dat op 
weg is van Nergens naar Ergens. 
Met fijne lijnen maakt ze maakt dro-
merige en fijnzinnige tekeningen en 
gebruikt daarvoor gemengde tech-
nieken als pen, ecoline en aquarel. 
Moniek Peek komt ook uit de stal 
van uitgeverij De Vier Windstreken. 
Deze freelance grafisch ontwerper, 
schilder en illustrator laat zich graag 
inspireren vanuit een grote verwon-
dering en liefde voor de natuur en 
de mens. Haar werk hangt ook in de 
Roze zaal en niet alleen de vaardig-

Van 4 tot en met 10 februari
‘Een Carnavals (bord)spel’ 
in Poelgilderdam
Kudelstaart - Van 4 tot en met 10 
februari is het weer carnaval in Ku-
delstaart. Dit jaar dompelt Poelgil-
derdam zich in de feestvreugde on-
der het thema ‘Een Carnavals (bord)
spel’. Voor de eerste keer gaat Prins 
Peter den Derde de geordende cha-
os leiden, en samen met zijn Raad 
van Elf heeft hij de nodige voorbe-
reidingen getroffen voor een carna-
valsweek voor jong en oud. Net als 
vorig jaar gaat de carnavalsweek 
van start met de loting voor de op-
tocht. Op donderdag 4 februari om 
20.11 uur moet minstens één afge-
vaardigde van elke deelnemende 
kar aanwezig zijn in het dorpshuis 
om via een loting de volgorde van 
de stoet te bepalen. Niemand aan-
wezig betekend niet meerijden! 

Grote optocht
De grote optocht gaat zondag 7 fe-
bruari om 11.41 uur van start bij het 
dorpshuis. Opgeven voor deelname 
aan de optocht is helaas niet meer 
mogelijk, maar langs de weg kijken 
en daarna meefeesten in de dorp-
staveerne is natuurlijk ook heel ge-
zellig. De toegang is gratis. 

Kinderactiviteiten
Voor de kinderen is er ook genoeg te 
beleven. Op vrijdag 5 februari vanaf 
19.11 uur kunnen de voetjes van de 
vloer tijdens het jeugdcarnaval. Toe-
gang is 1 euro en natuurlijk ligt er een 
prijs klaar voor de mooist verklede 
persoon. Ook zaterdagmiddag 7 fe-
bruari staat in het teken van de jeugd. 
Allereerst is het tijd voor de kinder-
optocht. Om 13.11 uur kan alle jeugd 
zich verzamelen op de parkeerplaats 
achter De Dorpstaveerne. Vanaf daar 
gaat de stoet met versierde wagens en 
fietsen woonwijk De Rietlanden, waar 
omstreeks 13.41 uur ballonnen wor-
den opgelaten vanaf het schoolplein. 
Daarna gaat de stoet verder om uit-
eindelijk te eindigen bij De Dorpsta-
veerne, waar de prijsuitreiking voor de 
mooiste kar plaatsvindt en het nog tot 
16.41 uur feest is. Deelname en toe-
gang is gratis, opgeven is niet nodig. 

Kaartverkoop Prinsenbal 
Het Prinsenbal op zaterdagavond 
7 februari belooft weer een enorm 
feest te worden met de meest fan-
tastisch aangeklede bezoekers. 
Wethouder Ad Verburg en Prins Pe-
ter den Derde zullen op deze avond 
de officiële overdracht van de sleu-
tel doen, waarmee Prins Peter een 
week lang zijn scepter mag zwaaien 
over Poelgilderdam. Het Prinsenbal 
begint om 20.11 uur en eindigt om 
01.41 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Gall & Gall Kudelstaart en kos-
ten 15 euro per stuk. Toegang van-
af 16 jaar. 

Afterparty 
Maandag 8 februari gaat de Raad 
van Elf gewapend met fruitmand-
jes op bezoek bij de ouderen en zie-
ken in Kudelstaart. ‘s Avonds is het 
opnieuw feest in De Dorpstaveerne. 
Om 20.11 uur opent Prins Peter den 
Derde de Blaauwe Maandag. Een 
soort afterparty voor de echte car-
navalsvierders. Carnavalskleding is 
deze avond niet verplicht, maar ver-
hoogt natuurlijk wel de feestvreug-
de! De toegang deze avond is gratis.
Op dinsdag 9 februari gaan De Pret-
peurders allereerst op bezoek bij 
Het Kloosterhof. Daarna wordt het 
carnaval in De Dorpstaveerne in 
stijl afgesloten met het Seniorenbal. 
Hiervoor wordt de jeugd van vroe-
ger uitgenodigd in de Dorpstaveer-
ne om er weer een gezellige middag 
van te maken. Aanvang is 14.11 uur 
en de middag eindigt om 17.11 uur, 
ook deze dag is de toegang gratis. 
Voor diegenen die het carnaval op 
een traditionele wijze willen afslui-
ten is er op woensdagavond 10 fe-
bruari om 18.51 uur een kerkdienst 
in de R.K. Kerk Sint Jan Geboorte 
waar je het askruisje kunt halen. 

De exacte routes, uitgebreid pro-
gramma en verdere informatie is te 
lezen op www.pretpeurders.nl en in 
het programmaboekje De Kudelkol-
derkrant, die afgelopen week in Ku-
delstaart verspreid zijn. 

Nieuw programma ‘Collectables’
Gevarieerde programma’s 
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Deze week zullen de 
programmamakers van de loka-
le omroep Radio Aalsmeer er we-
derom voor zorgen dat vele luiste-
raars afstemmen op de radio. Vrij-
dag 29 januari presenteert Ron met 
Caroline vanaf 21.00 uur het gezel-
lige ‘Vrijdagavondcafé’ en is ook 
wijkagent Erik van den Brun weer 
live in de studio voor zijn rubriek 
‘Een boeiend gesprek’. Ook natuur-
lijk de wekelijkse Twitterhit. Deze 
week is het thema: ‘Wereldsteden’. 
Welk nummer ken jij met in de titel 
of in de artiestennaam een wereld-
stad. Maak kans op twee bioscoop-
kaarten voor een film naar keuze in 
Bioscoop Aalsmeer. Dus geef jouw 
keuze door via twitter, facebook of 
mail naar studio@radioaalsmeer.nl. 
Hier kunnen luisteraars zich ook op-
geven voor het spel Soundmemory. 
Ook een interview met Rob Taekema 
over ‘Plug & Play’ in The Beach en 
collega-radiomaker Cock over een 
nieuw programma in de nacht. Maar 
uiteraard komen ook Ron’s Top 40 
hitarchief, de Soulshow-classic en 
de gezellige meezinger aan bod tus-
sen de hits uit de jaren tachtig tot 
nu. Radio Aalsmeer is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel en via de website www.ra-
dioaalsmeer.nl. Elke dag brengt Ra-
dio Aalsmeer informatieve en inte-
ressante programma’s. In de nacht 
en doordeweeks overdag kunt u ge-
nieten van fijne non-stop muziek. 
Uitzending gemist? Surf naar radio-
aalsmeer.nl/uitzending-gemist. Volg 
Radio Aalsmeer ook op twitter en 
facebook.

Jop Kluis over blues 
Op zaterdag 30 januari ontvangt 
Sem van Hest om 11.00 uur in zijn 
programma wethouder Jop Kluis. 
Precies een jaar geleden was Kluis 
reeds te gast in ‘Sem op Zaterdag’. 
Reden om opnieuw deze bluesken-
ner en -liefhebber uit te nodigen. Ze 
gaan het hebben over Chess Re-
cords. Dit platenlabel uit Chicago 
heeft een geweldige invloed gehad 
op de ontwikkeling van de bluesmu-
ziek. Vrij snel na de oprichting verte-
genwoordigde dit label mensen als 
Muddy Waters, Willie Dixon, How-
ling Wolf, Bo Diddley en Buddy Guy. 
Ook de invloed van dit label op de 
soul en rock and roll zijn enorm. Tij-
dens de uitzending zullen verschil-

lende artiesten opnames te horen 
zijn. 

‘De Top 10 van...’
Voor het programma ‘De Top 10 
van...’ mogen diverse (on)bekende 
Aalsmeerders zijn of haar persoon-
lijke top 10 samenstellen en samen 
met de presentatoren deze num-
mers aan elkaar smeden. Uiteraard 
is er ook ruimte om over andere za-
ken te praten. Het presentatieteam 
van het programma bestaat uit Ri-
nus en Talitha van Itterzon, Judith 
Keessen en Miranda Gommans. Zij 
presenteren het programma beur-
telings. In de aflevering van maan-
dag 1 februari zal één van de mede-
werkers van het eerste uur bij Radio 
Aalsmeer, Cock Bareuh, zijn favorie-
te 10 nummers uit zijn leven laten 
horen. Bareuh start overigens vanaf 
zaterdag 6 februari met een nieuw 
programma met de naam ‘Collec-
tables’. Van 00.00 tot 02.00 uur zal 
Cock platen laten horen die iede-
re muziekliefhebber eigenlijk in zijn 
of haar platenkast zou moeten heb-
ben staan.

‘Door de Mangel’
Op maandag ontvangen zus en 
broer Mylène en Elbert iedere week 
om 19.00 uur weer een Aalsmeer-
der of Kudelstaarter voor een goed 
gesprek. In de talkshow ‘Door de 
Mangel’ worden wekelijks een sper-
vuur aan vragen afgevuurd op een 
plaatsgenoot. Vorige week was het 
teamleider en vader van drie kinde-
ren Matthijs Ran die ondervraagd 
werd. De drie woorden die bij hem 
passen, zijn sportief, enthousiast en 
vrolijk. Ran is gymdocent en daar-
naast teamleider bij het HWC in 
Amstelveen, zijn eigen middelbare 
school. Uiteraard heeft de teamlei-
der van het HWC ook een nieuwe 
gast uitgenodigd voor 113e uitzen-
ding van ‘Door de Mangel’. Maan-
dag 1 februari zal zijn voorganger 
en columniste Jannie Mosk-Val-
kema in de studio plaats nemen. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. Elke dag brengt Radio 
Aalsmeer informatieve en interes-
sante programma’s. In de nacht en 
doordeweeks fijne non-stop muziek. 
Volg Radio Aalsmeer ook op twitter 
en facebook.

heid maar ook de humor en het ple-
zier druipen er van af. Zij stelt dat 
een tekening moet raken zodat het 
verhaal er door versterkt wordt. Dat 
doet ze als het moet in zacht pas-
tel maar ook in spetterende kleuren.

Blauwe zaal
En dan is er nog in de Blauwe zaal 
en in de Gele zaal werk te zien van 
schilder en illustrator Hanneke van 
der Hoeven is. Zij woont en werkt 
in Amsterdam en Berlijn en maak-
te onder meer het bekroonde kin-
derboek Gijsbrecht dat door Que-
rido werd uitgegeven. Het vertellen 
van beeldverhalen neemt ze soms 
heel letterlijk. Op deze tentoonstel-
ling hangt bijvoorbeeld werk uit 
haar graphic novels ‘In Afrika’ en ‘Ik 
ben weer in Berlijn geweest’. Daar 
worden nauwelijks woorden in ge-
bruikt. Het sterke handschrift en het 
zwart en wit moeten hier het verhaal 
vertellen.

Beeld en woord samen
‘Man van het woord’ en openings-
preker Constantijn Hoffscholte stel-
de dat de kracht van woorden niet 
te onderschatten is ondanks de do-
minante beeldcultuur waarin we nu 
leven. Mooier is het, zo vertelde hij, 
als beeld en woord samengaan en 
elkaar versterken. Kinderboeken le-
nen zich daar bij uitstek voor, een 
verhaal vertellen aan de hand van 
woord en beeld tegelijk. Het Ou-
de Raadhuis biedt zo de komende 
zes weken de poort naar tekenin-
gen die verhalen vertellen. Een ex-
positie die zeer geschikt is voor ou-
ders met kinderen en voor scholen 
die er een kunstkijkles aan willen 
besteden. Het is slechts een kwes-
tie van het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat bezoeken. Het kan tot 
en met 20 maart iedere donderdag 
tot en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur. De toegang is voor ieder-
een gratis. 





 
12   Nieuwe Meerbode  •  28 januari 2016

Mevrouw Jannie Passchier met medewerkster Linda Baardse.

“Dag is leerzaam en gezellig”
Jannie Passchier al 5 jaar te 
gast in Ontmoetingscentrum
Aalsmeer - Het was 2010 dat me-
vrouw Passchier na een revalida-
tie periode in verpleeghuis Groe-
nelaan weer naar huis mocht. Me-
vrouw woonde op het Poldermees-
terplein en het was belangrijk dat 
zij wat om handen kreeg. Een re-
den om de deur uit te gaan! In ge-
sprek met Jannie van het Ontmoe-
tingscentrum vertelt ze: “Ik ben ge-
boren in Dalen. Vader raakte wer-
keloos en met het hele gezin ver-
huisden we naar de Haarlemmer-
meer waar vader kon werken bij de 
boer. Ik heb mijn partner ontmoet 
in Aalsmeer, hij had een bakkerij. 
Na ons trouwen ben ik in de winkel 
van mijn man gaan werken, bakke-
rij Passchier. Daar waar nu bakkerij 
Vooges in is gevestigd. Tijdens on-
ze verhuizing naar het Poldermees-
terplein is mijn man overleden.” Het 
Ontmoetingscentrum in gebouw 
Irene geeft Jannie een nuttige invul-
ling van de dag, behoud van moge-
lijkheden en contacten. Zolang mo-
gelijk zelfstandig blijven is heel be-
langrijk voor haar. In de ochtend 
komt de thuiszorg helpen, zodat 
mevrouw op tijd klaar staat als de 

zorgcentrum bus haar komt halen. 
Zelf zegt mevrouw niet altijd even 
veel zin te hebben en dat zij liever 
de hele dag op de bank wil zitten. 
Maar, zo zegt ze ook: “Als ik er een-
maal ben, vind ik het leuk en mis-
schien is het gewoon luiigheid van 
mij, komt ook omdat ik al 87 ben. De 
dag is leerzaam en gezellig, fi jn een 
kop koffi e bij binnenkomst en heer-
lijk een kop soep uit de keuken van 
het zorgcentrum tijdens de lunch.” 
De activiteiten, zoals de krant be-
spreken, het bewegen en de mid-
dagactiviteiten worden ook als fi jn 
ervaren. Jannie vraagt zich af of er 
meer mensen zijn die last hebben 
van vergeetachtigheid en geeft tot 
slot aan: “Ik zou willen dat ik het nog 
allemaal wist, maar mijn geheugen 
laat mij in de steek.”
Mevrouw jannie Passchier hoopt 
nog een tijdje naar het Ontmoe-
tingscentrum van Zorgcentrum 
Aelsmeer te blijven komen. Zij is de 
eerste die hier nu vijf jaar komt. Voor 
meer informatie over het Ontmoe-
tingscentrum en de mogelijkheden 
hier kan contact opgenomen wor-
den via 06-22468574.

Concert en volleyballen 
voor Nepal in The Beach
Aalsmeer - Nepal werd vorig jaar 
april getroffen door een aardbeving 
van zeer grote omvang, een tweede 
grote klap volgde en nog heel lang 
zijn veel naschokken gevoeld. Alsof 
dit niet genoeg was, deed zich niet 
lang erna alweer een zeer vervelen-
de situatie voor; India heeft om po-
litieke redenen de grenzen met Ne-
pal gesloten. Aangezien Nepal erg 
afhankelijk is van de import uit In-
dia van diverse artikelen, zoals ben-
zine, gas, medicijnen en nog veel 
meer, zijn de Nepalezen nog meer 
getroffen en maakt dit het weder-
opbouwwerk erg lastig. Joke van 
der Zwaan, initiatiefnemer van Ne-
pal Benefi et Aalsmeer: “Het blijft mij 
verbazen hoe positief de Nepale-
zen die ik spreek blijven, ondanks de 
penibele situatie op dit moment. Er 
wordt enorm hard gewerkt en men 
gaat ‘gewoon door’. Dit dwingt zeer 
veel respect bij mij af. Ik denk dat 
wij daar nog erg veel van kunnen le-
ren. We willen graag deze mensen in 
dit prachtige land blijven ondersteu-
nen. We hebben gekozen om twee 
ingestorte schooltjes in de heuvels 
van Chitwan in de plaatsjes Latauli 
en Supar te helpen. Er zullen nieuwe 
aardbeving bestendige schooltjes 
gebouwd gaan worden en daar is 

veel geld voor nodig.” Om dit te kun-
nen bekostigen gaat weer een be-
nefi etavond georganiseerd worden 
en wel op zaterdag 20 februari. Een 
avond met fantastische muziek en 
een volleybaltoernooi in de prachti-
ge locatie van The Beach, waar gra-
tis ruimten en volleybalvelden ter be-
schikking gesteld worden. De band 
die gaat optreden heet Supertribute 
(voorheen Try Oud). En wie weet zal 
er nog een verrassingsact komen. 
Voorafgaand graag even opgeven 
als je mee wilt doen met het volley-
bal toernooi bij Marianne en Gerard 
Buskermolen via gm.buskermolen@
gmail.com. vóór 10 februari. De op-
brengst van het toernooi en het con-
cert komt geheel ten goede komen 
aan de wederopbouw van genoem-
de schooltjes in Nepal. Er is ook nu 
weer subsidie aangevraagd bij OSA 
(stichting Ontwikkelingssamenwer-
king Aalsmeer), die de opbrengst 
misschien gaat verdubbelen. Noteer 
alvast in de agenda: Zaterdag 20 fe-
bruari in The Beach aan de Oost-
einderweg 247a concert en volley-
baltoernooi voor Nepal vanaf 19.00 
uur. Meer info: facebookpagina Ne-
pal Benefi et Aalsmeer, www.nepal-
benefi et.webs.com of bel Joke: 06-
23861976.

Zaterdag in Joppe met dj Kees
Eerste Bromfrisborrel van 
Bromfi ets Genootschap
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag-
avond 30 januari viert het Aalsmeers 
Bromfi ets Genootschap haar eerste 
Bromfrisborrel in café Joppe. Daar 
het een beetje te laat is voor een 
Nieuwjaarsborrel heeft het Brom-
fi ets Genootschap het gezellige sa-
menzijn deze naam gegeven. Een 
gezellige avond waar er hoogst-
waarschijnlijk veel leuke herinne-
ringen zullen worden, waarschijn-
lijk zeker ook over de twee ritten die 
het Aalsmeers Bromfi ets Genoot-
schap afgelopen jaar heeft georga-
niseerd. Een erg natte rit naar Ab-

coude, Ouderkerk en Amsterdam en 
de avondrit die dwars door het (ros-
se) centrum van Amsterdam ging. 
Kees Markman zal zaterdagavond 
voor de muziek zorgen in Joppe, 
speciaal voor deze avond heeft Kees 
de Top KS80 allertijden en de Kreid-
ler Tipparade in elkaar gezet. Beide 
hitlijsten zullen zaterdagavond van-
af 21.00 uur worden gedraaid door 
Kees. 
Uiteraard is iedereen deze zaterdag-
avond van harte welkom, de toe-
gang tot het café in de Wetering-
straat is geheel gratis!

Onderweg diverse typisch Aalsmeerse beelden

Aanzicht van pelgrimspad 
verdient verbetering 
Aalsmeer - Op de mistige ochtend 
van zondag 24 januari vertrokken 
om tien uur een aantal Aalsmeer-
se inwoners en liefhebbers van het 
wandelen vanaf de tuin van de Joop 
Jonker Stichting (aan het eind van 
de J.P. Takkade) om samen het eer-
ste stuk van het in Aalsmeer gele-
gen deel van het Pelgrimspad te lo-
pen. Hun taak was te bekijken of de 
mening van wandelaars die dit we-
reldwijde bekende pad lopen ge-
lijk hebben dat het deel in Aalsmeer 
(totale lengte 10 kilometer) saai en 
onverzorgd is. Als Aalsmeerder en 
wandelliefhebber kan en wil je zo 
een beschuldiging natuurlijk niet 
op je laten zitten en met eigen ogen 
gaan aanschouwen wat er eventu-
eel anders kan en moet. Afgespro-
ken was te kijken op een onbevoor-
oordeelde wijze en door de ogen 
van de vele passanten om zo te ont-
dekken of het Pelgrimspad voor 
verbetering in aanmerking komt. 
Het deel Takkade biedt en prachtig 
Aalsmeers beeld met mooie zichtlij-
nen naar de Poel die uniek zijn voor 
Aalsmeer. Je loopt er voor je ple-
zier en daar hoeft niets aan te wor-
den toegevoegd. Echter belandend 
op de hoek van de Oosteinderweg 
slaat de treurnis toe. Een onver-
zorgd stukje land, geen enkele dui-
delijke aanwijzing wat de geschie-
denis en de waarde is van dit eeu-
wenoude pad. Terwijl er mogelijkhe-

den te over zijn om met heel een-
voudige middelen het aanzicht te 
verbeteren. 
Als voorbeeld: Langs de Oostein-
derweg staan de elektriciteitskas-
ten die - passend bij het project 
kunstkasten dat dit voorjaar weer 
van start gaat - een geweldige leu-
ke en nuttige functie kunnen gaan 
krijgen. Een mooi gedicht op een 
luik van één van de leuke jaren der-
tig huizen, het zou al zo een verschil 
maken. Plots wandel je dan op een 
pad in een dorp dat zich betrokken 
voelt bij een interessante geschie-
denis. De Hoge Dijk - het volgen-
de deel van de wandeling - toont 
een Aalsmeers verleden, veel ver-
gane glorie wel met een bepaal-
de charme, die echter door buiten-
staanders niet altijd goed begre-
pen zal worden. En ook hier kan met 
enige aanpassingen en te verwijzen 
naar de geschiedenis heel veel ver-
beterd worden. Het laatste deel van 
de Hoge Dijk is evenals de Takkade 
een vreugde om te bewandelen. Het 
ruikt er lekker en de wandelaar kan 
genieten van een typisch Aalsmeers 
beeld. Water, boten en potplanten-
teelt. Belandend bij het begin van 
de Aalsmeerderweg staat de wan-
delaar weer in een niemandsland. 
En juist op dit kruispunt kan ook 
weer zoveel worden toegevoegd dat 
het wandelen een extra dimensie en 
richting kan geven.

Tweede wandeling
Wie wandelt zal merken dat het 
creatieve gedeelte van de herse-
nen wordt gevoed. En dat werd ook 
duidelijk bij deze heerlijke wande-
ling. Ideeën te over. Maar, hoe leuk 
is het niet wanneer dit initiatief een 

nog veel breder gedragen karakter 
krijgt. Dat nog meer bewoners met 
elkaar gaan wandelen, praten en 
ideeën uitwisselen. Dat zal ook ze-
ker de Gemeente stimuleren een fi -
nancieel aandeel te willen leveren 
waardoor de plannen ook daadwer-
kelijk uitgevoerd kunnen worden. 
Voor wie onbekend is met het Pel-
grimspad kan zich zondag 21 febru-
ari aansluiten voor het tweede deel 
van het Pelgrimspad. De start is om 
tien uur op de hoek Aalsmeerder-
weg 8 en Stommeerkade. Wel even 
van tevoren aanmelden bij initiatief-
neemster Daniëlle Jonker via 06-
53578961.
Janna van Zon

De Schakel bestaat 50 jaar!
Amstelveen - Vrijetijdsvereniging 
de Schakel voor mensen met een 
verstandelijke beperking bestaat 
dit jaar 50 jaar. Ooit begonnen in 
de huiskamer van enkele ouders, is 
de club nu uitgegroeid tot een niet 
meer weg te denken vereniging met 
zo’n 160 leden en ruim 80 vrijwilli-
gers. Elke week kunnen de leden uit 
de regio Amstelland en Meerlan-
den, Ouderkerk en Uithoorn terecht 
bij diverse activiteiten. Dit zijn onder 
andere streetdance, creatief, wan-
delen, café-avonden, maandelijkse 
avonden waarop Sint, Kerst of car-
naval wordt gevierd. Gezellige dis-
co-avonden, quizavonden maar ook 
koken en toneel en nog veel meer.
Ook organiseert de Schakel vakan-
ties voor haar leden. De Schakel is 
hiermee een belangrijke en unieke 
ontmoetingsplek voor haar leden. 
In dit jubileumjaar worden tal van 
extra activiteiten georganiseerd zo-
als een speciale workshopdag en 
natuurlijk een groot feest. De Scha-
kel opent het jubileumjaar op vrij-

dag 29 januari jaar met een speciale 
avond voor alle leden, families, vrij-
willigers en genodigden. De Scha-
kel is gehuisvest aan de Keizer Ka-
relweg 94b. Kijk voor meer informa-
tie op de website www.deschake-
lamstelveen.nl.

Noteer alvast zaterdag 2 juli
PlasPop 2016 in de steigers!
Aalsmeer - Het Aalsmeerse evene-
ment ‘PlasPop’ beleeft doorstart!
Niet dat de Dippers er echt aan ge-
twijfeld hebben. Maar, dat PlasPop 
zo’n succes zou worden, hadden zij 
alleen maar gehoopt. De eerste edi-
tie dateert alweer van 2011. En van-
wege allerlei, steeds groter worden-
de, problemen met de vergunning-
aanvraag was er zelfs sprake van 
dat de zesde editie nooit plaats zou 
vinden. Met name het fi nanciële ge-
deelte drukte de Dippers zwaar op 
de zak. Gelukkig zijn er vorig jaar 
naast een aantal sponsors in natu-
ra ook mensen geweest die daad-
werkelijk de portefeuille getrokken 
hebben. Hopelijk kunnen er voor de 
zesde editie op iets grotere schaal 
ook sponsoren gevonden worden. 
Met name het stukje legeskosten 
is de penningmeester van DIP een 
peur in ’t oog. De eerste besprekin-
gen in het clubhuis, Chez Cor, von-
den al eind 2015 plaats. En, zon-
dag aanstaande is er een vergade-
ring met een aantal ondersteunende 
personen. Dat is voor de organisatie 
zeer belangrijk, want er komt heel 
wat kijken bij het vlot en goed la-
ten verlopen van een dergelijk bui-
tenevenement.
De gedachte is simpel: muziek op 
het water, bootje pakken en op on-
ze eigen Westeinderplassen lekker 
gaan luisteren. Neem je vrienden 
mee en een picknickmand en ge-
regeld, maar: Ga er maar eens aan-
staan, zo’n evenement van de grond 
te krijgen op een volstrekte non-
profi t basis, zeg maar gerust: zonder 
geld, dat vergt inventiviteit, mensen-
kennis, een heleboel goede relaties 
en bovenal doorzettingsvermogen. 
En dan moet natuurlijk het weer ook 
een beetje meezitten. Dat is de eni-
ge factor die zelfs de Dippers niet in 
de hand hebben. Op de diverse lo-
caties, die uitgezocht worden op de 
volgende criteria: beschikbaarheid, 

mooi, rustig en luw gelegen, op de 
juiste afstand van de andere loca-
tie en met voldoende ruimte om een 
redelijk aantal boten te kunnen her-
bergen, worden plekken gecreëerd 
die als podia dienst kunnen doen. 

Inschrijven bands
De eisen die aan de bands worden 
gesteld: enthousiasme, semi-akoes-
tisch kunnen/willen spelen, drie sets 
van ongeveer 25 minuten en zelf de 
zaken zoveel mogelijk regelen! In 
noodgevallen kunnen de Dippers 
bemiddelen en voor vervoer en/of 
een aggregaat zorgen. De locaties 
zijn bekend (daarover later meer), 
maar de acts nog niet. Vandaar hier-
bij de oproep aan bands, zangers, 
zangeressen, toneelspelers, drum-
bands, lichtshows, kortom eenieder 
die denkt aan de hiervoor gestelde 
criteria te kunnen voldoen om zich 
opgeven. De Dippers nemen dan zo 
spoedig mogelijk contact op en ko-
men langs om de acts op waarde te 
beoordelen. Op dit ogenblik heb-
ben reeds vier potentiële kandida-
ten/acts zich aangemeld. Inschrij-
ven is mogelijk tot 1 maart via 06-
38321966 of pj.prochazka@caiway.
nl. De voorlopig vastgestelde datum 
voor PlasPop 2016 is zaterdag 2 juli. 
Noteer deze alvast!

D.I.P. the movie
Als laatste volgt hier een verduide-
lijking op het stukje in de Nieuwe 
Meerbode over de presentatie van 
de fi lm over de dertigste Pramen-
race met vooraf beelden van peu-
rende Dippers: “Deze Aalsmeerse 
fi lmkraker van het jaar 2016 wordt: 
D.I.P. the movie. Het wordt een vol-
waardige speelfi lm van 90 minuten. 
De beelden zijn reeds geschoten. 
Het grote schaven is begonnen. DIP 
houdt u op de hoogte. Zeer waar-
schijnlijk rond de kerstdagen in de 
bioscoop!”

Elke
zondag

online! 

Geen krant?
0251-674433
www.meerbode.nl

van de week

Promotie Westeinder bij de ‘buren’
Lezing ‘Het leven van een 
palingvisser anno 2016’
Hoofddorp - Theo Rekelhof is pa-
lingvisser van beroep op de West-
einder Plassen in Aalsmeer. Op zon-
dag 7 februari houdt hij een boeien-
de lezing over de geschiedenis van 
het gebied en zijn visserij bij de ‘bu-
ren’ in Haarlemmermeer. Wat ooit 
water was, werd droog gemaakt en 
wat land was, werd door turfwin-
ning water. De Kudelstaarter vertelt 
aan de hand van 100 foto’s de ge-
schiedenis van de visserij van toen 
tot nu. Daarbij vormt het vissen op 

paling de kern van het verhaal. Het 
is nog steeds een geheimzinnige vis 
met zijn aparte voortplanting. Ook 
vistechnieken op bijvoorbeeld de 
snoekbaars komen aan bod. In de 
moderne visserij zijn ecologie, duur-
zaamheid, ambachtelijkheid en tra-
ditioneel vissen de sleutelwoorden. 
Er is altijd gelegenheid om vragen te 
stellen. Dus kom naar de Heimans-
hof en leer de achtergrond van de 
visserij zo dicht bij huis kennen! 
De lezing is gratis en voor rolstoelen 

Op 4 februari in de bibliotheek
‘De onderwaterzwemmer’ 
in De Losse Leeskring
Aalsmeer - Donderdag 4 februari 
organiseert de Bibliotheek Amstel-
land weer een Losse Leeskring in bi-
bliotheek Aalsmeer. Bent u iemand 
die niet in de gelegenheid is om u 
voor meerdere datums vast te leg-
gen voor een leeskring? Dan biedt 
de Losse Leeskring uitkomst. Sa-
men met andere geïnteresseerde le-
zers praten we een avondje over een 
goede roman. Deze keer staat de 
roman De onderwaterzwemmer van 
P.F. Thomése centraal. De onderwa-
terzwemmer is een spannende en 
aangrijpende roman over de onher-
stelbaarheid van verlies en schuld 
daarover. En over redding, die komt 
wanneer je haar niet verwacht – 
maar die, onder water, steeds met je 
is mee gezwommen. P.F. Thomése is 
een van de meest veelzijdige schrij-
vers van ons taalgebied; romancier, 
essayist, polemist, verhalenverteller, 
ironicus en scherp cultuurcriticus: 
onverschrokken en trefzeker en al-
tijd weer verrassend. Heeft u De on-
derwaterzwemmer gelezen of gaat 
u het boek nog voor 4 februari le-

zen en wilt u hier met anderen van 
gedachten over wisselen? Kom dan 
op donderdag 4 februari van 19.00 
tot 21.00 uur naar de bibliotheek in 
de Marktstraat. Deelname kost 7,50 
euro. Bibliotheekpashouders beta-
len 5 euro. De prijzen zijn inclusief 
een drankje. Kaarten voor de Los-
se Leeskring zijn te koop in een van 
de Amstelland bibliotheken of op de 
website van de bibliotheek www.de-
bibliotheekamstelland.nl

vrij toegankelijk en wordt gegeven 
op zondag 7 februari in De Kijkdoos 
van De Heimanshof aan de Wieger 
Bruinlaan 1 in Hoofddorp van 14.30 
tot 15.30 uur. Meer informatie bij Je-
roen Warmerdam: 06-30694394.
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CDA bezoekt Voedselbank
Aalsmeer - “Maar liefst 55 tot 60 
voedselpakketten gaan er weke-
lijks de deur uit bij de Voedselbank 
Aalsmeer”, vertelt Koos Koelewijn, 
voorzitter van het bestuur van de 
Voedselbank Aalsmeer, aan de frac-
tieleden van het CDA Aalsmeer en 
Kudelstaart. De Voedselbank is be-
gin 2013 opgericht op initiatief van 
de Aalsmeerse Raad van Kerken. 
Donderdag 21 januari bracht de 
fractie van het CDA een werkbe-
zoek aan de Voedselbank Aalsmeer. 
Het is voor de fractie van groot be-
lang om regelmatig bedrijven en in-
stellingen te bezoeken in Aalsmeer 
en Kudelstaart. Zowel voor de soci-
ale contacten als uit interesse. 
Zodra je binnenkomt in de loods 
van de Voedselbank valt meteen op 
hoe keurig alles is gesorteerd door 
de vrijwilligers van de Voedselbank. 
Op vele tafels staan de kratten die 
later die middag worden meegege-
ven aan personen uit Aalsmeer en 
Kudelstaart. Personen die deze pak-
ketten (helaas) heel hard nodig heb-
ben. De inhoud van het pakket is af-
hankelijk van het gezin. Hoe groter 
het gezin, hoe groter de inhoud van 
het pakket. De cliënten halen zelf de 
pakketten op bij de Voedselbank. 
Om voor een pakket in aanmerking 
te komen, dient men te voldoen aan 
diverse landelijke eisen. Via een in-
take bekijkt de Voedselbank of ie-
mand in aanmerking komt voor hulp 
via de Voedselbank. Cliënten wor-
den vaak aangedragen door onder 
nadere artsen, Vita, vluchtelingen-
werk en door het gemeentelijk soci-
aal loket in Aalsmeer. Gelukkig is de 
noodzakelijke hulp van de Voedsel-

bank voor veel cliënten tijdelijk. De 
Voedselbanken dienen aan stren-
ge eisen te voldoen. Zo ook bij de 
Voedselbank Aalsmeer. Zodra de le-
den van de fractie een vraag heb-
ben over de versheid van de artike-
len, kan voorzitter Koos Koelewijn 
via een kaart direct aangeven wat 
wel en wat niet verstrekt mag wor-
den. De Voedselbank beschikt over 
kwaliteitshandboeken en ze worden 
regelmatig gecontroleerd via audits. 
Met andere woorden, er wordt ze-
ker niet geknoeid met invriestermij-
nen, verkoopdatums en opslagcon-
dities. Al het voedsel via de Voed-
selbank is daarom van uitstekende 
kwaliteit. De fractie van het CDA is 
bijzonder tevreden over de enorme 
samenwerking tussen plaatselijke 
winkeliers, groothandelaren, telers 
en de Voedselbank. Zeer speciaal 
is de samenwerking met tuinderij 
OostOogst. Deze (vrijwilligers) tuin-
derij levert jaarlijks honderden ki-
lo’s verse groenten aan de Voedsel-
bank. En in ruil hiervoor helpen vrij-
willigers van de Voedselbank bij het 
planten, verzorgen en oogsten van 
de groenten. Een prachtig voorbeeld 
van goede participatie. Onder de in-
druk hoeveel goed werk de ruim 
50 vrijwilligers van de Voedselbank 
Aalsmeer wekelijks verrichten, was 
de fractie van het CDA zeker. Men-
sen die zich belangeloos inzetten 
om een ander te helpen. “Daar mo-
gen we in Aalsmeer en Kudelstaart 
trots op zijn”, aldus fractievoorzitter 
Robbert-Jan van Duijn. “Voor on-
ze fractie wederom een bevestiging 
hoe belangrijk ‘de vrijwilligers’ voor 
de gemeente Aalsmeer zijn.”

Maatschappelijk Verantwoord Trakteren (MTV)

Ondernemers betrokken bij 
Müller’s Multi Moorkop
Aalsmeer - Borden langs de Stati-
onsweg, een grote banner boven Ab 
Müller en diverse media-uitingen; 
de Müller’s Multi Moorkop is voor 
het vierde jaar in the picture! Over 
hoe het idee ontstaan is vertelt Sven 
Müller, eigenaar van de banketbak-
kerij aan de Stationsweg, in een no-
tendop: “Het was begin 2013, ik was 
een beetje aan het mijmeren over 
een combinatie met iets doen voor 
een goed doel én maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Omdat 
ik zelf vader ben van twee gezonde 
jongens werd dat doel al snel KiKa, 
mede door het feit dat mijn vrouw 
in haar jeugd ook kanker heeft ge-
had en helaas iedereen, direct of in-
direct, wel te maken heeft met deze 
vreselijke ziekte. We moesten daar-
naast een herkenbaar iets hebben, 
iets dat iedereen lust, het werd de 
moorkop. Goed, het idee was gebo-
ren. Nu de uitvoering nog. Er moest 
natuurlijk promotie gemaakt wor-
den, flyers gedrukt, enzovoort. Zo-
doende heb ik mijn vriend Mike 
(Multi) van der Laarse gebeld. Die 
was meteen enthousiast. Dat tele-
foontje was om precies te zijn op 16 
januari in de avond, de uitvoering 
van het idee lag op 4 februari in de 
winkel!” Van elke verkochte moor-
kop doneert Müller vijftig cent aan 
de stichting Kinderen Kankervrij. De 
MMM is inmiddels een begrip in 
Aalsmeer. Veel ondernemers trakte-
ren en doneren de moorkop op hun 
beurt weer aan goede doelen. 

Enthousiast
Sven: “Bij de eerste editie had Kees 
Markman gezegd dat hij, bij een be-
stelling van vijfhonderd moorkop-
pen of meer, twee uur gratis zou ko-
men draaien. P. Hoekwater B.V. gaf 
daar gehoor aan. Een trend was ge-
zet. Frans Sparnaaij, eigenaar van 
het Aalsmeerse installatiebedrijf, 
vertelt: “Ik was meteen enthousi-
ast over het idee. Op de eerste dag 

van de actie heb ik die vijfhonderd 
moorkoppen gekocht en naar Zorg-
centrum Aelsmeer en ’t Kloosterhof 
laten brengen en, omdat ik bijna ja-
rig was, had ik een leuke DJ op mijn 
feestje!” De formule Maatschappe-
lijk Verantwoord Trakteren (afgekort 
MVT) bleek een zeer groot succes. 
Veel betrokken ondernemers heb-
ben het idee omarmd. In 2013 zijn er 
2.250 MMM’s verkocht, in 2014 wa-
ren dat er 4.316, vorig jaar 5.432 en 
dit jaar zal dat aantal zeker opnieuw 
stijgen. Er zijn namelijk een aan-
tal ludieke acties bedacht: Jacht-
haven Stenhuis bestaat 66 jaar en 
biedt 1,5 uur suppen aan voor twee 
personen bij aankoop van 66 Mül-
ler’s Multi Moorkoppen en heeft 
nog veel meer aanbiedingen, tot het 
varen in een Whaly sloep aan toe. 
Bij Kitchen Outlet maak je kans op 
het winnen van een tafelgrill bij af-
name van minimaal 20 moorkoppen 
en Henrita Footwear deelt bij aan-
koop van een paar schoenen (mini-
maal 50 euro) een bon uit voor een 
gratis moorkop. MMM en MVT leeft 
in Aalsmeer, dat is duidelijk.

Hoekwater en LJ de Vries
Installatiebedrijf Hoekwater bestaat 
al sinds 1945, maar Frans Sparnaaij 
staat dit jaar vijfentwintig jaar aan 
het roer van het bedrijf. Ook Frank 
de Vries van Schoonmaakbedrijf L.J. 
de Vries heeft wat te vieren: “Ons 
bedrijf bestaat dit jaar precies veer-
tig jaar. Frans is mijn zakelijke buur-
man en we hebben dit jaar iets lu-
dieks bedacht samen. We bundelen 
onze krachten en gaan vierentwin-
tighonderd moorkoppen aanbieden 
aan al het personeel van het Anto-
ni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in 
Amsterdam. We geven als het wa-
re een boost aan de Müller’s Multi 
Moorkop!” Gelukkig wordt Sven in 
de bakkerij geholpen met het ma-
ken van de moorkoppen, het koel-
houden ervan in een grote koelkast 

Van links naar rechts: Sven Müller, Frans Sparnaaij, Frank de Vries 
en Mike van der Laarse.

Glenn, de zoon van Mike, zal dat 
met verve demonsteren op vijf ma-
nieren: ‘De klassieke’, ‘Het gevecht’, 
‘Uit de losse pols’, ‘De handballer’ en 
‘De dive’. Dit mag je niet missen. Kijk 
op www.multimoorkop.abmuller.nl 
of op de actieve Facebookpagina. 
Voor bestellingen kun je ook bel-
len met 0297-324666 of mailen naar 
moorkop@abmuller.nl. Sven Müller 
tot slot: “Er zijn nog genoeg goede 
doelen te bedenken om aan te do-
neren en mee te doen aan de ac-
ties met afname van een minimum 
aantal Müller’s Multi Moorkoppen, 
maar je kunt er natuurlijk ook ge-
woon twee bij ons kopen. Van iede-
re moorkop gaat er in ieder geval 
een mooi bedrag richting KiKa en 
dat geeft na zo’n drukke week altijd 
een heel goed gevoel. Ik wil graag 
alle bedrijven bedanken die hier aan 
mee (gaan) doen en in dit geval met 
name Frans Sparnaaij van Hoekwa-
ter en Frank de Vries.”

Door Miranda Gommans 

en koelwagen, Deense karren en 
het vervoer. “Zonder al die bedrijven 
en hulp van mensen zou het geen 
doen zijn”, aldus de maatschappelijk 
verantwoorde ondernemers. Aan-
staande dinsdag worden de moor-
koppen uitgedeeld in het AVL. Het 
zou leuk zijn als daar landelijke pers 
bij aanwezig is. Iedereen kan mee-
doen aan de actie die loopt van 1 tot 
en met 6 februari. 

Hoe eet je een moorkop?
Aanstaande vrijdag 29 januari komt 
er een leuk filmpje online, want 
hoe eet je eigenlijk een moorkop? 

“Wij staan daar gewoon tussen”
Derde plaats The Beach bij 
Beste Evenementen Locatie
Aalsmeer - Afgelopen maandag is 
The Beach uitgeroepen tot de win-
naar brons bij de landelijke verkie-
zing van ‘Beste Evenementen Loca-
tie van Nederland’. Bij de uitreiking 
in het WTC in Rotterdam, toverde 
Hans Kazàn de derde plaats voor 
The Beach Indoor Center Aalsmeer 
uit zijn hoed! “Door de grenzelo-
ze liefde voor hun locatie maken 
de eigenaren en medewerkers The 
Beach tot een bijzondere warme en 
sportieve plek waar je je direct thuis 
voelt. Dat is wat de bezoekers aan-
geven over The Beach. En daar mag 
je trots op zijn!”, aldus Kazàn. Bij de 
jaarlijkse verkiezing, georganiseerd 
door Meetings Business Events, zijn 
het de bezoekers van de diverse lo-
caties die hun stem en mening over 
de locaties uitbrengen. In de cate-
gorie ‘Beste Evenementen Locatie 
van Nederland’ waren maar liefst 
17 bedrijven genomineerd. Waaron-

der niet de minste. The Beach heeft 
de uiteindelijke winnaar het Kyocera 
Stadion en het Louwman museum 
voor zich moeten laten, maar wist 
onder meer Space Expo, Studio´s 
21, het Abe Lenstra Stadion en het 
MECC Maastricht achter zich te la-
ten. 
Ruud Vismans en Irene van Uden 
en het hele Beachteam zijn ontzet-
tend trots op het winnen van de-
ze prijs. “Het rijtje waar wij tussen 
staan is ongelofelijk en we hebben 
er heel wat achter ons gelaten. Be-
drijven die komend jaar voor miljoe-
nen gaan verbouwen en comple-
te marketing teams op deze verkie-
zing hebben staan. Daar staan wij 
wel gewoon tussen!” En wat de prijs 
extra feestelijk maakt, is dat The 
Beach dit jaar haar 20 jarig jubileum 
viert. Het is dan ook erg fijn om te 
merken dat de bezoekers dit na 20 
jaar nog steeds weten te waarderen!

Tweedaagse project Globaland
Week van gezond verstand 
op Westplas Mavo
Aalsmeer - In de week van 1 tot 
en met 5 februari wordt er voor de 
leerlingen van klas 2 van de West-
plas Mavo de week van ‘gezond ver-
stand’ georganiseerd. Het project 
gaat over de keuzes die ze moe-
ten maken in het leven. Maken ze 
bewuste keuzes? Welke gevolgen 
heeft dit? Voeding, drugs, alcohol, 
maar ook milieu en discriminatie, 
verkeersveiligheid, allerlei thema’s 
komen deze dagen aan bod. Leer-
lingen krijgen lessen en workshops 
van deskundigen. Het doel van dit 
project is dat de leerlingen na de-
ze lessen en workshops bewuster 
zijn geworden van de keuzes die ze 
kunnen maken.
Op donderdag 4 en vrijdag 5 febru-
ari nemen de leerlingen deel aan 
het tweedaagse Globaland project, 
een spannend simulatiespel over de 
maatschappij en de wereld. Het pro-
ject staat in het teken van de virtu-
ele wereld die Globaland heet. De 
situatie in de landen in Globaland 
is problematisch. Er is bijvoorbeeld 
slecht onderwijs, er zijn geen goe-
de wegen en het milieu is vervuild. 
De leerlingen vormen in groepjes de 
nieuwe leiders van deze landen. In 
vijf spelrondes is het hun taak om 
de situatie in hun land te verbete-
ren. Door middel van allerlei actie-
ve praktische opdrachten verdie-

nen de groepjes zogenaamde Glo-
ba’s, de munteenheid in Globaland. 
Alle opdrachten gaan over mondia-
le problemen, zoals oneerlijke han-
del, vrouwendiscriminatie, vluchte-
lingenproblematiek, honger en ar-
moede in de wereld. 
Tijdens spelopdrachten worden 
leerlingen aan het denken gezet 
over deze problemen en wat Ne-
derlanders hier mee te maken heb-
ben en vormen ze hier een eigen 
mening over. Bovendien krijgen de 
leerlingen tips over hoe ze zich in 
kunnen zetten tegen deze mondia-
le problemen. Het fictieve geld dat 
de leerlingen tijdens de praktische 
opdrachten verdienen, investeren zij 
in hun land. In vijf rondes krijgen ze 
de kans om alle ministeries te ver-
beteren én de bevolking tevreden te 
houden. Het project wordt feestelijk 
afgesloten in de aula met een prijs-
uitreiking voor de beste groepen.

Burgemeester en wethouders:
Wet taaleis stimulans voor 
bijstandsgerechtigden
Aalsmeer - Vanaf 1 januari 2016 is 
in de Participatiewet een artikel op-
genomen over de beheersing van de 
Nederlandse taal van inwoners met 
een bijstandsuitkering. Vanaf de-
ze datum moeten nieuwe klanten 
aantonen dat ze een bepaald taalni-
veau beheersen. Voor de inwoners-
die al een bijstandsuitkering heb-
ben, geldt dat zij vanaf 1 juli 2016 
aan de Wet taaleis moeten voldoen. 

Uitvoering
Het college wil de wet zo eenvou-
dig mogelijk uitvoeren. In eerste in-

stantie is aan alle huidige klanten 
bewijs gevraagd waaruit blijkt dat 
zij de Nederlandse taal voldoende 
beheersen, bijvoorbeeld een diplo-
ma of een vergelijkbaar document. 
Wanneer klanten dit bewijs inleve-
ren, ontvangen zij een beschikking 
waarin staat dat zij voldoen aan de 
Wet taaleis. Klanten die geen ‘be-
wijs’ kunnen leveren, maar wel de 
Nederlandse taal beheersen, leg-
gen een schriftelijke verklaring af. 
Hierin verklaren zij dat zij de Neder-
landse taal beheersen op het vereis-
te niveau. Klanten die geen ‘bewijs’ 

Judith Keessen en Janna van Zon bij de tentoonstelling ‘Echte Buurters’.

Presentatie project ‘Echte Buurters’
Judith Keessen doet besef 
Cultureel Erfgoed groeien
Aalsmeer - Vrijdag 22 januari nam 
fotografe Judith Keessen in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis plaats 
achter de katheder. “Of zij zenuw-
achtig was?”, had iemand haar ge-
vraagd. Volgens eigen zeggen stond 
zij te trillen als een rietje. Zoveel be-
langstelling voor haar project ‘Echte 
Buurters’. Het besef dat het steeds 
meer tot anderen doordringt zuinig 
om te gaan met ons Cultureel Erf-
goed, maakte dat zij zich naast ge-
spannen ook heel gelukkig voelde. 
Wat bedoeld was als een zoektocht 
naar het leven van haar vader liep 
groots uit. 
Zij hoorde veel over zijn verleden, 
maar zij hoorde nog zoveel meer 
over het Buurtse leven. Bijvoorbeeld 
dat het nergens anders in Neder-
land voorkomt dat er een eigen dia-
lect bestaat op slecht één weg! Een 
redacteur van RTV Noord-Holland 
had dat voor haar uitgezocht. Er ble-
ken ook nog opnames te bestaan 
van dat dialect. Voor haar - als echte 
Buurter - kreeg het verleden steeds 
meer gestalte. Voor eigen genoegen 
maakte zij portretten van een aantal 
bewoners op de Uiterweg. Van ech-
te Buurters die er geboren en geto-
gen waren. Zij zocht naar het tafel-
tje dat vroeger in iedere kwekerij te 
vinden was en vroeg haar modellen 
daar naast te gaan zitten. Het lever-
de fantastische karakteristieke fo-
to’s op. 
Tijdens de sessies ontstonden bij-
zondere gesprekken die haar be-
langstelling meer en meer deden 
groeien. Zij kwam tot het besef dat 
al die gegevens zoveel meer dan 
een persoonlijke zoektocht waard 
waren. Het ging hier om het behou-
den van Cultureel erfgoed! En met 

die gedachte ging Judith eens pra-
ten met de gemeente, want mis-
schien was er wel belangstelling 
voor een tentoonstelling waarin dui-
delijk werd dat de sfeer zoals vroe-
ger op de Uiterweg - de Buurt - ge-
heel aan het verdwijnen is. En dat 
een seringenkweker een uitster-
vend ras - of tenminste zo goed als 
- is. Haar bevlogen betoog sloeg 
aan en zo kwam het dat twee dagen 
voor haar vijftigste verjaardag Judith 
het mooiste verjaarcadeau kreeg 
dat zij zich kon wensen. Een prach-
tige fototentoonstelling in het ge-
meentehuis en een overweldigende 
belangstelling tijdens het uitreiken 
van het boekje ‘Echte Buurters’ aan 
wethouder Gertjan van der Hoeven. 
De vele handtekeningen die zij zet-
te voor de nieuwsgierige kopers, de 
gemeende complimenten voor haar 
foto’s en de vele nieuwe gegevens. 
Nee, Judith is nog lang niet klaar 
met haar project Echte Buurters!
Janna van Zon

Bij het maken van het boekwerk 
over echte Buurters heeft fotografe 
Judith Keessen veel hulp gekregen 
van Janna van Zon. Zo bescheiden 
als ze is, wordt dit niet verteld in bo-
venstaand verhaal. Janna heeft alle 
koppen bij de foto’s bedacht en alle 
interviews uitgewerkt. Ze heeft het 
met heel veel plezier gedaan, zo zei 
ze vrijdag tijdens de presentatie. Het 
ruikt zelfs naar meer, zo liet zij zich 
ontvallen. Dat Janna van Zon een 
grote bijdrage heeft geleverd aan 
het mooie boek, was wethouder Van 
der Hoeven wel ter ore gekomen. 
Naast bloemen voor Judith Keessen 
trakteerde hij ook Janna van Zon op 
een mooi boeket. Twee toppers!

kunnen inleveren, omdat zij de Ne-
derlandse taal niet (voldoende) be-
heersen, worden uitgenodigd voor 
een gesprek. In dit gesprek maakt 
de klantmanager samen met de 
klant afspraken over hoe en wan-
neer de klant de Nederlandse taal 
op niveau krijgt. Hierbij wordt in 
eerste instantie gebruik gemaakt 
van bestaande instrumenten, zo-
als het inzetten van een taalmaatje 
(via taalpunt Aalsmeer in de biblio-
theek), het online oefenen van spel-
ling en spreken van de Nederland-
se taal en het volgen van lessen bij 
het ROC. Indien deze instrumenten 
niet voldoende zijn om de klant de 
Nederlandse taal te leren en daar-
mee betaald werk in de weg staat, 
zal een door de gemeente gefinan-
cierd passendtaaltraject worden in-
gezet. 

Meer kans op werk
Het college ziet de Wet taaleis als 
een stimulans voor bijstandsge-
rechtigden om de taalkosteloos ei-
gen te maken en daarmee kansen 
op werk of participatie te vergroten. 

Er zijn ook klanten met een beper-
king (bijvoorbeeld ernstige dyslexie) 
waardoor het vereiste taalniveau 
niet (volledig) behaald kan wor-
den. In die situaties biedt het colle-
ge maatwerk en bekijkt samen met 
de klant wat de mogelijkheden zijn. 
In de Wet taaleis is opgenomen dat 
de bijstandsuitkering verlaagd kan 
worden, wanneer onvoldoende in-
spanningen worden verricht om de 
Nederlandse taal te leren. Deze ver-
laging kan alleen plaats vinden als 
uit een onafhankelijke toets blijkt 
dat er onvoldoendevoortgang is ge-
boekt én dit te wijten is aan opzette-
lijk onvoldoende inspanningen van 
de klant.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/



Na een aantal klachten van mij over 
de fortbocht de gemeente nog maar 
eens gebeld. De plas water, die er af 
en toe stond, was echt niet grappig 
en ik was benieuwd of er nog actie 
ondernomen ging worden. De aar-
dige dame bij de receptie wist mij 
te vertellen dat mijn klacht zoek was 
(uiteraard). Op mijn vraag of ik ie-
mand kon spreken die over dat pro-
bleem ging werd positief geant-
woord. En inderdaad, hulde, er werd 
dezelfde middag (11 januari) terug-
gebeld. Het probleem was inder-
daad bekend en er was opdracht 
gegeven om een nieuwe put te 
plaatsen. Dan denk je,goed nieuws!
Het probleem was er voorheen 
niet,maar de oplossing was nabij. 
Wel moesten de zaken nog in gang 
worden gezet,maar dat zou goed 
komen.
Dinsdagochtend toevallig door de 
fortbocht en er is ineens een put in 
zicht. Nou,het kan niet op! Alleen 
is het zo jammer dat deze er al ja-
ren ligt. Ik snap niet dat het ruim ze-
ven maanden moet duren voordat 

men daar achter komt. Nieuwe kolk 
plaatsen, afzetten weg, etc. Daar zal 
stevig over vergaderd zijn. Terwijl nu 
blijkt dat even doorspuiten en de 
kolk vrij te maken de oplossing was.
Misschien is het handig om eens ie-
mand op deze functie te zetten die 
verstand van zaken heeft.
Op het moment dat het al zeven 
maanden duurt voordat je een put 
kunt vinden wordt het toch echt tijd 
om wat anders te gaan doen. En in 
dat licht bezien maak ik me grote 
zorgen over de rest van de aanwe-
zige riolering en straatkolken in de-
ze gemeente. Want als het al zeven 
maanden duurt om er één te vin-
den...
 
P de Bruijn
Kudelstaart
pdebrui@caiway.nl

2e katern

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

VVD Aalsmeer zegt ‘nee’ 
tegen groot AZC-complex
Aalsmeer - Op een commissie-
vergadering over de komst van 
een AZC in Aalsmeer heeft VVD 
Aalsmeer zich uitgesproken te-
gen de komst van een grootscha-
lig AZC-complex in Aalsmeer. In het 
debat kreeg de raad de bevestiging 
van waarnemend burgemeester No-
bel dat de gemeenteraad de afgelo-
pen maanden niet is geïnformeerd. 
Het college van burgemeesters en 
wethouders was van mening dat zij 
de gemeenteraad en de inwoners 
niet hoeft te betrekken bij een der-
gelijk besluit. Namens de VVD heb-
ben woordvoerders Nanda Hauet 
en Robert van Rijn hun verbijstering 
geuit over de gang van zaken, zowel 
op inhoud als op de communicatie. 
De inwoners en de gemeenteraad 
zijn volledig buitenspel gezet. In het 
najaar van 2015 zijn inwoners per 
brief door het college bericht dat er 
tot crisisopvang (72 uur) in sporthal 
De Bloemhof zou worden overge-
gaan. Over die brief stelde de VVD 
destijds al vragen, omdat de brief 
veel vragen opriep en niet iedereen 
in Aalsmeer-Oost de brief had ont-
vangen. De crisisopvang ging niet 
door en het college berichtte de ge-
meenteraad dat zij verdere locaties 
ging onderzoeken. VVD Aalsmeer 
heeft hier nog vragen over gesteld, 
maar tot 5 januari bleef het stil. Op 
5 januari bleek dat het college reeds 
maandenlang in onderhandeling 
was met het Centraal Orgaan op-
vang Asielzoekers (COA) om tot een 

groot AZC van 400 vluchtelingen 
voor 5 jaar te komen op het gebied 
Molenvliet op het bedrijventerrein 
van Greenpark Aalsmeer. De ver-
ontwaardiging was groot dat de ge-
meenteraad qua proces en commu-
nicatie maandenlang niet van deze 
concrete informatie op de hoogte 
was. VVD Aalsmeer vindt de gehele 
gang van zaken ongekend en vindt 
dat het college de inwoners en de 
gemeenteraad het besluit had moe-
ten voorleggen. Bovendien vindt 
VVD Aalsmeer het van belang om 
inspraak te hebben over hoe vluch-
telingen worden opgevangen, om zo 
tot een goede integratie te komen.
Alle partijen in Aalsmeer, ook de 
VVD, vinden dat je vluchtelin-
gen moet opvangen. Maar de VVD 
heeft dan de voorkeur voor meer-
dere kleinere opvanglocaties en wil 
niet alleen maar mannelijke vluch-
telingen gezien de onrust die dit 
op verschillende andere plaat-
sen in het land heeft opgeleverd. 
Het aantal van 400 vindt VVD ook 
veel, want Amstelveen en Haarlem-
mermeer, respectievelijk 85.000 en 
140.000 inwoners, nemen er ook 
400 op. Aalsmeer heeft iets meer 
dan 30.000 inwoners. Dat is niet te 
vergelijken. Het 2,5 uur durende de-
bat werd door de VVD afgesloten 
met de mededeling dat zij er van-
uit gaat in de toekomst wel te wor-
den betrokken bij de besluitvorming 
over de opvang van asielzoekers in 
Aalsmeer. 

Ter rio(lering) en de vermaak

ingezonden Zeilboot retour 
door facebook!

Aalsmeer - En weer een geslaag-
de facebook-actie van wijkagent 
Erik van den Brun. Op maandag 18 
januari postte hij een bericht over 
een gestolen zeilboot. Zondag ont-
dekte de eigenaar dat zijn ‘Jean-
neau 24’ verdwenen was. Wanneer 
de diefstal exact had plaatsgevon-
den was moeilijk aan te geven. De-
ze maand, maar in december zou 
ook goed kunnen. Reeds dinsdag 
19 januari kreeg de wijkagent voor 
Aalsmeer Centrum en de Westein-
derplassen een berichtje van ie-
mand, die schreef een soortgelij-
ke boot te hebben zien liggen. Ze 
had er foto’s van gemaakt en de po-
litie heeft deze vervolgens doorge-
stuurd naar de eigenaar. En, bingo: 
Het was zijn boot. Er zijn enkele ver-
nielingen gepleegd, maar de eige-
naar kan in ieder geval in het voor-
jaar en de zomer weer heerlijk zei-
len op de Poel met zijn eigen jacht. 
“Weer een prachtig resultaat, dank-
zij de oplettendheid van een volger. 
Iedereen bedankt voor het delen en 
meezoeken. Ga zo door, zou ik zeg-
gen”, aldus Erik van den Brun.

Schuur verloren na brand
Aalsmeer - Woensdag 20 januari is 
rond vijf uur in de middag brand uit-
gebroken in een schuur in de Hugo 
de Vriesstraat. De brandweer en de 
politie waren snel ter plaatse. De po-
litie heeft de omgeving afgezet, zodat 
de brandweer vrij baan had om het 
vuur te blussen. De brandweer had 
het vuur snel onder controle. Helaas 
hebben de brandweerlieden niet 
kunnen voorkomen dat de schuur 
behoorlijke rook-, roet- en water-
schade heeft opgelopen. De schuur 
moet als verloren beschouwd wor-
den. Naar de oorzaak van de brand is 
een onderzoek gedaan. Zo goed als 
zeker is kortsluiting in de vriezer ont-
staan. De 61 jarige bewoner liep lich-
te brandwonden op en had veel rook 
ingeademd. Hij is door medewerkers 
van de ambulance ter plaatse be-
handeld. Hij is later zelf voor verde-
re hulp naar het ziekenhuis gegaan. 

Nog twee keer alarm 
Het was een drukke dag overigens 
voor de brandweer. In de avond wer-
den de vrijwilligers opgetrommeld 
om naar de bloemenveiling te gaan 
om te assisteren bij een brand. De 
brandweer stond op het punt om te 
vertrekken toen de melding werd in-
getrokken. Uitlaatgassen van een 
vrachtwagen hadden ervoor ge-
zorgd dat een rookmelder alarm had 
geslagen. Een half uur later, om-
streeks half negen, werd opnieuw 
de hulp van de brandweer gevraagd. 
Er zou een elektrakast aan de Oos-
teinderweg in de brand staan. De 
blusslangen hoefden echter niet uit-
gerold te worden. Het bleek te gaan 
om stoomvorming van een cv-ketel. 
Hiervoor is hulp van de brandweer 
niet nodig. De wagens zijn weer te-
rug naar de kazerne gegaan.
Foto: Yvonne van Doorn

Inbreker blijkt 
een bekende

Aalsmeer - Op 7 december 
was ingebroken in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. 
Via het raam had de dief zich 
toegang tot het pand verschaft. 
Zonder kleerscheuren was hij 
daar niet vanaf gekomen. De 
politie vond bloedsporen en 
heeft deze veilig gesteld. En 
met succes, zo blijkt nu. Maan-
dag 25 januari kreeg de poli-
tie bericht van het Nederlands 
Forensisch Instituut. Het bloed 
heeft een DNA match opgele-
verd. De betreffende inbreker 
blijkt een bekende te zijn van 
de politie. Als hij aangetrof-
fen wordt zal de man, die geen 
vaste woon- of verblijfplaats 
heeft, aangehouden worden.

Dubbel alarm 
hulpdiensten

Aalsmeer - Op zaterdag 23 ja-
nuari rond vijf uur in de mid-
dag is door familie een 78-ja-
rige vrouw onwel aangetrof-
fen in het bad van haar wo-
ning in de Catharina Amalia-
laan. De alarmdiensten zijn di-
rect gewaarschuwd. Door me-
dewerkers van de ambulan-
cedienst is geprobeerd de in-
woonster te reanimeren, maar 
de hulp mocht niet baten. De 
78 jarige is overleden. De dok-
ter heeft een natuurlijke dood 
vastgesteld. Eerder op de za-
terdag, rond tien uur in de mor-
gen, werden de politie, brand-
weer en ambulancedienst ge-
vraagd te gaan naar het Boer-
havenhof in Kudelstaart alwaar 
de bewoonster haar 80 jarige 
echtgenoot onwel aangetrof-
fen had op het toilet. Gedacht 
werd aan een herseninfarct. De 
man is direct per ambulance, in 
bijzijn van zijn echtgenote, ver-
voerd naar het VU ziekenhuis. 
De traumaheli is ook ter plaat-
se geweest. 

15-Jarige onwel 
na teveel drank

Aalsmeer - Op zaterdag 23 ja-
nuari rond elf uur in de avond 
zijn politie en de ambulance-
dienst gevraagd naar een ho-
recazaak aan de Dreef te ko-
men. Een jongedame was hier 
onwel geworden. Ze was ge-
vallen en buiten bewustzijn 
geraakt. De 15-jarige bleek te 
diep in het alcoholglaasje ge-
keken te hebben. Er is eerste 
hulp verleend. De jongedame 
is opgehaald door haar ouders.

Winkeldief 
wel of niet?

Aalsmeer - Op maandag 25 
januari om kwart over drie in 
de middag is de politie ge-
vraagd naar een bedrijf in de 
Lakenblekerstraat te komen 
vanwege de aanhouding van 
een winkeldief. Een 19-jarige 
inwoner van Aalsmeer zou ge-
probeerd hebben een schroe-
vendraaier te stelen. Volgens 
de verklaring van de 19-jari-
ge berust de diefstal op een 
misverstand. Hij had zijn han-
den vol gehad met spullen. De 
schroevendraaier had hij op 
weg naar de kassa tussen zijn 
tanden geklemd. De persoon, 
die bij hem was, heeft daarop 
de schroevendraaier gepakt en 
deze in zijn zak gestopt. Tijdens 
het afrekenen is vergeten het 
gereedschap ook op de band 
te leggen. Volgens de politie 
aannemelijk. De inwoner had 
voor zo’n 70 euro aan spullen 
gekocht en had nog voldoen-
de geld om ook de schroeven-
draaier af te rekenen. 

Licht letsel na 
aanrijding

Kudelstaart - Op vrijdag 22 
januari om kwart over zes in 
de avond heeft een aanrijding 
plaatsgevonden op de Ku-
delstaartseweg. Een 76-jari-
ge automobilist uit Kudelstaart 
reed een uitrit uit en zag hier-
bij een 16-jarige scooterrijder 
uit Uithoorn over het hoofd. De 
jongen kwam ten val en heeft 
licht letsel opgelopen. Zijn 
scooter raakte behoorlijk be-
schadigd. De schade gaat on-
derling geregeld worden. 

Traumaheli voor onwel persoon
Aalsmeer - Dinsdag 19 janua-
ri, rond half drie in de middag kre-

Naar de tandarts met regiotaxi
Als MS-patiënt moet je zo nu en 
dan een rondje rijden bij het CBR. 
Ik had dat al meerdere malen ge-
daan en was tot nu toe steeds ge-
slaagd. Half oktober moest ik weer, 
maar degene die naast me kwam te 
zitten vond het niet goed meer. Hij 
vond me te traag. Een behoorlijke 
tegenvaller. Nu kan ik niet zelf auto 
meer rijden. Ook een tweede test bij 
een andere specialist viel niet goed 
uit. Op zo’n moment krijg je weer 
een knauw. Je wereld wordt van het 
ene op het andere moment een heel 
stuk kleiner. Alles wat een beet-
je verder is moet met de regiotaxi. 
Dinsdag 12 januari moest ik naar 
de tandarts. Ik woon in Kudelstaart 
en ben bij een tandarts op de Oos-
teinderweg in Aalsmeer, een beet-
je ver om met de elektrische rolstoel 
te gaan, dus de taxi gebeld. Ik had 
een afspraak om kwart over 3. Het is 
hooguit een kwartiertje rijden, als je 
een afspraak maakt kunnen ze een 
kwartier eerder of een kwartier la-
ter of daar ergens tussen in komen 
(zeggen ze). De taxi besteld om 
5 over half 3. Om tien voor 3, een 
kwartier later is er nog geen taxi, om 
tien over 3 nog niet. Ik bel de tand-
arts en leg de situatie voor. Ze ge-
ven aan dat het dan geen zin meer 
heeft om te komen, want als ik veel 
te laat ben zitten ze vol. De taxi komt 
uiteindelijk om 10 voor half vier, drie 
kwartier te laat(!). Ik maak een nieu-
we afspraak voor donderdag 14 ja-
nuari 2 uur. Ik werk op het Veenlan-
den College in Mijdrecht, waar ik 5 
over half 12 klaar ben. De taxi be-
steld om tien 10 voor 12, maar hij 
is er uiteindelijk pas 10 over 12. We 
zijn ongeveer half 1 bij m’n huis in 
Kudelstaart. Ik ga naar binnen en 

wil wat gaan eten, naar het toilet en 
m’n tanden poetsen. De taxichauf-
feur weet dat ik naar Aalsmeer toe 
moet en zegt dat hij blijft wachten 
(ik had om kwart over 1 een taxi 
gereserveerd). De chauffeur heeft 
het over 1 uur vertrekken. Als MS-
patiënt ben ik helaas niet meer de 
snelste en ik doe er net ietsje lan-
ger over. Als ik om 2(!) minuten over 
1 naar buiten kom is de taxi echter 
verdwenen. Zonder een signaal af 
te geven is hij vertrokken. Ik denk 
eerst nog dat hij misschien nog een 
ritje moest doen in dat halve uur dat 
hij stond te wachten, maar als ik 
wacht komt er geen taxi meer en als 
ik weer bel zeggen ze dat hij om 1 
uur geweest is en toen weggegaan. 
Ik kan wel weer een taxi bestellen, 
maar dan pas weer over een uur. Ik 
bel de tandarts die aangeeft dat ik 
ook om 4 uur kan komen. Ik boek 
een taxi om 5 voor 3. Deze taxi is re-
delijk op tijd. Als ik bij de tandarts 
kom en me aanmeldt geven ze aan 
dat er op dat moment niemand in de 
behandelkamer is omdat er iemand 
niet is komen opdagen. Ik kan dus 
meteen de behandelkamer in. Ik zeg 
wel dat ik de taxi om 10 voor 5 voor 
de terugrit heb geboekt dat kan nu 
natuurlijk veel eerder. De assistente 
wil wel voor me bellen en vertelt me 
later dat ze nu om half 5 zullen ko-
men. Ik ben ruim voor 4 uur klaar en 
moet weer wachten op de taxi. Om 
half 5 is er geen taxi en ook om 10 
voor 5, de tijd die ik oorspronkelijk 
geboekt had niet. Uiteindelijk ver-
schijnt er pas om 10 over 5 een taxi.

Henk Kniep
Leeghwaterstraat 78 Kudelstaart
Tel: 0297-327004, kniephj@telfort.nl

ingezonden

Reageren kan!
B&W presenteert concept 
nieuw evenementenbeleid
Aalsmeer - Het evenementenbe-
leid van de gemeente is in 2015 ge-
evalueerd met de verschillende be-
langhebbenden. Inwoners zijn ge-
raadpleegd via een digitale enquê-
te en er zijn ronde tafelgesprekken 
geweest met evenementorganisato-
ren. De uitkomsten zijn verwerkt in 
de nieuwe evenementennota die 12 
januari door het college van burge-
meester en wethouders in concept 
is vastgesteld.
Met het nieuwe evenementenbeleid 
streeft de gemeente naar een opti-
male balans tussen enerzijds leven-
digheid en gezelligheid en ander-
zijds veiligheid en leefbaarheid. De 
gemeente zet daarbij in op maatre-
gelen die de evenementorganisato-
ren meer ondersteunen en stimule-
ren. Zo investeert de gemeente ver-
der in het verbeteren van de rela-

tie met de organisatoren door onder 
andere de functie van evenemen-
tencoördinator structureel te bor-
gen. Daarnaast wordt de vergun-
ningaanvraag vereenvoudigd en ge-
digitaliseerd en vindt er een deregu-
leringsslag plaats. Onder voorwaar-
den kunnen sommige evenementen 
volstaan met een melding en som-
mige evenementen kunnen meerja-
rig vergund worden. Voordat het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders een definitief besluit neemt, wil 
zij graag belanghebbenden raad-
plegen alvorens het nieuwe evene-
mentenbeleid aan de gemeenteraad 
ter besluitvorming voor te leggen. 
Reageren? Dit kan schriftelijk met 
een schrijven naar het college van 
burgemeester en wethouders, Post-
bus 253, 1430 AG Aalsmeer of via de 
mail: info@aalsmeer.nl

Dorpsraad over 
veiligheid 
Kudelstaart - De Dorpsraad Ku-
delstaart nodigt geïnteresseerde 
bewoners uit voor het Wijkoverleg 
op maandag 1 februari vanaf 20.00 
uur in het Dorpshuis. Het Wijkover-
leg staat dit keer in het teken van 
veiligheid en preventie. Zowel de 
Brandweer als de Politie zullen een 
korte presentatie geven over de vei-
ligheid in en om de woning. Aan-
leiding is onder andere een aantal 
inbraken in Kudelstaart in decem-
ber. Wat kunnen inwoners hier te-
gen doen en hoe elkaar en de Po-
litie helpen? Marcel Blitz van het 
Aalsmeerse bedrijf Probin zal een 
demonstratie geven met inbraakbe-
stendig hang- en sluitwerk. Naast 
veiligheid zullen enkele verkeers-
kundige maatregelen worden toe-
gelicht, die al eerder in het Wijk-
overleg zijn besproken. Tot slot wil 
het bestuur met inwoners in ge-
sprek over wat zij van het Wijkover-
leg verwachten. Wie vragen heeft, 
kan een mail sturen naar: dorps-
raadkudelstaart@hotmail.com

Nieuwsbrief De Tuinen van Aalsmeer

Ambulancepost komt in 
pand bij de brandweer 
Aalsmeer - Een nieuwsbrief over 
de Tuinen van Aalsmeer heeft de 
gemeente afgelopen week in diver-
se wijken huis-aan-huis bezorgd. 
“Een ambitieus project, waar vol-
op beweging in zit”, aldus wethou-
der Jop Kluis over deze herstructu-
rering van de Burgemeester Kaste-
leinweg en omgeving. In totaal ko-
men op de nieuw in te richten weg 
vanaf de brug over de Ringvaart tot 
en met de Zwarteweg vijf rotondes. 
De bus voor hoogwaardig openbaar 

vervoer hoeft geen ‘rondje’ te rijden. 
Deze mag over het middeneiland 
van de rotondes gaan rijden. Met 
uitzondering van de rotonde bij de 
Zwarteweg, waar extra aandacht is 
besteed aan verkeersveiligheid van-
wege de te bouwen fusieschool op 
het voormalige VVA-terrein. De an-
dere rotondes komen bij de Dorps-
straat, de Van Cleeffkade, de aan-
sluiting met de Nieuwe Aalsmeer-
derlaan (aanleg gestart, medio 2017 
in gebruik) en de Ophelialaan. 

Fiets- en voetpaden
Over de N196 mag uiteraard ook 
‘gewoon’ verkeer blijven rijden, 
maar het streven is om de druk te 
verlagen. “Het wordt een Aalsmeer-
se weg”, zo is te lezen in de nieuws-
brief. Verkeer gaat gestimuleerd 
worden om meer gebruik te ma-
ken van de nieuwe N201. Het plan 
is om vanaf de rotonde met de 
Dorpsstraat twee rijstroken te cre-
eren voor het verkeer dat Aalsmeer 
uitgaat en één rijstrook voor het in-
komende verkeer. Er komen nieuwe 
fiets- en voetpaden en één daar-
van is heel bijzonder: Een ongelijk-
vloerse fietsonderdoorgang langs 
de Ringvaart onder de Aalsmeer-
derbrug door. 

Woningbouw
De Tuinen van Aalsmeer houdt ook 
woningbouw in. Er gaan zo’n 350 tot 
400 nieuwe huizen en appartemen-
ten gebouwd worden in de Spoor-
laan, Polderzoom en Zwarteweg. Op 
het terrein van de gemeentewerf 
komen rijwoningen en twee-onder-
een-kappers. Het gebouw waar de 
brandweer in gevestigd is, blijft ge-
handhaafd. De buren gaan wel ver-
huizen. Het pand van de ambulan-
cepost, naast de kazerne, gaat ge-
sloopt worden. De ambulancepost 
krijgt een plekje in de leegstaan-
de kantoorruimte van de gemeen-
tewerf. Niet meer naast, maar een 
plekje achter de brandweer dus. Er 
wordt binnenkort gestart met as-
bestinventarisatie op het terrein van 
de voormalige kassen, schuin ach-
ter de kazerne, en in het voorjaar 
wordt een nader bodemonderzoek 
uitgevoerd. Het bestaande groen en 
de oude lege gebouwen gaan hier-
voor gesloopt worden. De gemeen-
te verwacht dat in de tweede helft 
van 2016 de eerste paal geslagen 
kan worden.

Planning
Over het ontwerp van de Burge-
meester Kasteleinweg wordt in fe-
bruari door het college van burge-
meester en wethouders een besluit 
genomen, het ontwerp komt ver-
volgens ter inzage te liggen en er 
wordt een informatiebijeenkomst 
voor alle inwoners gehouden. 
In het tweede kwartaal van 2016 is 
het woord aan de gemeenteraad om 
een besluit te nemen over het ont-
werp en de benodigde financiële 
middelen.

gen de politie en de brandweer een 
melding dat een persoon onwel 
was geworden bij een bedrijf aan 
de Oosteinderweg. Bij aankomst 
van de brandweer en de politie wa-
ren de ambulances al gearriveerd, 
evenals de traumaheli. Hulp van de 
brandweer bleek niet meer nodig. 
Ook de agenten zijn weer vertrok-
ken. De onwel geworden persoon is 
per ambulance overgebracht naar 
het ziekenhuis. Over zijn toestand 
zijn geen gegevens bekend. 
Foto: Yvonne van Doorn
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Exportomzet bloemen 
en planten in de plus
Aalsmeer - De exportwaarde van 
bloemen en planten vanuit Neder-
land is met 5,6 miljard iets hoger uit-
gekomen dan het verwachte record. 
Dit blijkt uit de exportstatistieken 
die de VGB bekend maakt. Effecten 
van valutaschommelingen zijn fors, 
bloemen deden het in 2015 structu-
reel beter dan planten en de verschil-
len per afzetland zijn groot. ”Die ef-
fecten houden aan. Groothandela-
ren spelen daar marktgericht, fl exibel 
en effi ciënt op in”, stelt de VGB vast. 
Een goede decembermaand, voor-
al bij de snijbloemen, trok de totale 
exportomzet met een plus van ruim 
5% extra hoog op tot 444 miljoen. 
Maand-, kwartaal- en jaarrecords 
zijn eind 2015 gebroken. Nooit eer-
der realiseerden Nederlandse bloe-
men- en plantenexporteurs zoveel 
omzetwaarde in de decembermaand. 
Gunstig afzetweer in de belangrijkste 
bestemmingen, extra handelsdagen 
en een hogere inkoopwaarde stuw-
den de omzet. In het vierde kwar-
taal eindigde de omzet met +6,1% 
fors hoger dan in 2014. Het voorspel-
de jaarrecord van 5,5 miljard eindig-
de afgerond op 5,6 miljard: een stij-
ging van +3,4%. ”Voor de sierteelt-
sector een bovengemiddelde pres-
tatie van de Nederlandse groothan-
delaren. Inspelen op incidentele en 
structurele veranderingen in de we-
reldmarkt, toepassing van met name 
nieuwe ICT-technieken en voortdu-
rend meedenken met klanten, kwe-
kers en toeleveranciers, leggen de 
basis voor deze positieve ontwikke-
ling. En hard werken”, stelt directeur 
Robert Roodenburg van de groot-

handelsorganisatie VGB. Volgens de 
VGB-gegevens steeg de exportom-
zet naar Engeland met 14% tot 925 
miljoen, daar tegenover kromp de 
exportomzet naar Rusland met 25% 
tot 169 miljoen. Planten blijven ach-
ter. Bij de groei van de bloemenex-
port met 6% tot 3,5 miljard stokte de 
exportomzet van pot- en tuinplan-
ten op nipt 2 miljard, een krimp van 
2%. De daling op Oostenrijk (- 13% 
tot 130 miljoen) wordt voor het groot-
ste deel veroorzaakt door teruggelo-
pen plantenexport. En vooral groot-
afnemer Duitsland, waarvan de to-
tale afzet vanuit Nederland met 4% 
daalde tot ruim 1,5 miljard, nam min-
der planten af. ”Hoe gaan we met 
FloraHolland de rol als internationa-
le draaischijf in de bloemen en plan-
ten invullen?”, is voor de komende ja-
ren een vraagstuk. ”Nieuwe veil- en 
afzetmethodes, daarover gaat het, 
maar ook over de ketenfi nanciering 
die op totaalniveau volgens de vei-
ling met 100 miljoen moet worden te-
ruggebracht.” Niet deze doelstelling, 
maar vooral de manier waarop keten-
partners dit zullen moeten realiseren 
is voor groothandelaren en keten-
partijen nog een grote uitdaging. In 
de bedrijfsvoering en vooral de rela-
tie met kwekers staan grote aanpas-
singen voor de boeg. Dat geeft ook 
kansen en ook de brancheorganisa-
ties zullen daar op moeten anticipe-
ren.” De VGB is brancheorganisatie 
voor de binnenlandse, exporteren-
de en importerende groothandel in 
bloemen en planten. Haar leden ver-
tegenwoordigen 3,5 miljard van de 
jaaromzet in die bedrijfstak.

Tekenworkshop inloopcentrum Kudelstaart
Na het succes van vorige maand in het inloopcentrum in Aalsmeer is
er nu ook op donderdagochtend 4 en 11 februari een tekenworkshop in 
het inloopcentrum in Kudelstaart. Tijdens deze workshop gaan we aan 
de slag met pen en papier om de geheimen van het tekenen te leren 
kennen en om zelf een tekening te maken. Het onderwerp is typisch 
Aalsmeers, namelijk de Westeinderplassen met de watertoren van Aals-
meer. Heeft u vragen of wilt u zich opgeven? Neem dan contact op met 
06- 83441313. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Musica groots, ´Toen was geluk heel gewoon´ !
Donderdag 4 februari organiseert het Inloopcentrum i.s.m de 
gastvrouwen van wijkpunt ‘Voor Elkaer’ een Musica in het groot! “Toen 
Was Geluk Heel Gewoon”, is een Nederlandse televisieserie! Nostalgie, 
humor en actuele onderwerpen zijn de ingrediënten. Deze middag 
nemen wij u mee naar het jaar 1961, waarin de afleveringen van deze 
karakteristieke televisieserie zich afspelen. Deelname aan de activiteit is 
gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Inloop vanaf 14.00 uur, de 
activiteit start om 14.30 uur. 

Optreden van het Delta Combo in Zorgcentrum  Aelsmeer
Woensdag 3 februari om 14.30 uur in de Grote Zaal; het ‘delta Combo’ 
bestaande uit zangeres Lily Kok, zanger/gitarist Henk van Kesteren 
en toetsenist Chris van Huffelen. Een enthousiast combo met ruime 
ervaring en een uitgebreid en gevarieerd repertoire. Zij gaan voor ons 
herkenbare liedjes zingen van vroeger en nu. Komt u ook gezellig langs?

Creatieve middag in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 2 februari is er van 14.30 - 16.30 uur een gezellige creatieve 
middag. Deze middag kunt u gratis mee doen met het maken van een 

hart van knopen op hout. De materialen zijn aanwezig, mocht u uw 
werk willen meenemen dan vragen we een bijdrage van 5 euro. 

Twee kopjes koffie of thee voor 1 euro. 
Nobelhof 1 in Kudelstaart. 

tel. 0297 820979 

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Makkelijker en leuker voor ondernemer

Administratiekantoor DTC 
Aalsmeer gaat digitaal
Aalsmeer - Administratiekantoor 
DTC is gevestigd in de Punterstraat 
4, nabij het Praamplein, en hier kun-
nen ondernemers terecht voor de 
gehele fi nanciële boekhouding en 
particulieren voor de aangifte in-
komstenbelasting. 
Ondernemers willen alles eenvou-
diger en sneller, zo ook hun boek-
houding. De digitale weg binnen 
de diverse administratiepakketten 
is al enige tijd op de markt, maar 
wordt, behalve voor het importe-
ren van bankafschriften, nog door 
weinig administratiekantoren volle-
dig gebruikt. Men blijft liever nog bij 
het oude vertrouwde. Een deel van 
de ondernemers geeft aan niet zelf 
de administratie te willen verwer-
ken, maar willen wel op elk gewenst 
moment weten hoe ze er fi nancieel 
voor staan. DTC biedt ondernemers 
een online dashboard aan waar zij 
inzicht krijgen in onder andere hun 
resultaat, omzet, kosten en open-
staande posten. Aan dit dashboard 
zit bovendien een module betaal-
baarstelling gekoppeld die het mo-
gelijk maakt om betalingen te doen 

vanuit de openstaande postenlijst. 
Op korte termijn zal het ook moge-
lijk zijn om te factureren. Documen-
ten kunnen gemakkelijk en effi ciënt 
aangeleverd worden door middel 
van E-mail en/of Mobile App. Met 
je telefoon een foto maken van een 
bon of factuur en deze doorsturen 
naar jouw eigen administratie, waar 
deze dagelijks verwerkt wordt. Via 
een bankkoppeling worden bank-
afschriften automatisch verwerkt en 
is het online dashboard altijd up to 
date. In de online omgeving zijn bo-
vendien alle documenten altijd en 
overal bij de hand, gemakkelijk te-
rug te vinden en te delen.
Door deze digitale dienst aan te bie-
den denkt DTC dat het voor de on-
dernemer makkelijker en ook leuker 
gaat worden om de boekhouding 
dagelijks bij te houden. DTC ver-
zorgt uw administratie op de wijze 
die bij u past, digitaal of niet, maar 
altijd met een online dashboard. 
DTC is er klaar voor, u ook? Voor 
contact: www.dtc-administratie.nl 
of bel met Monique Möhlen via 06-
18240503.

Start trainingsprogramma 
‘Kinderen uit de knel’
Aalsmeer - In opdracht van de 
gemeenten Aalsmeer en Amstel-
veen gaat het Familiecentrum de pi-
lot ‘Kinderen uit de knel’ uitvoeren. 
Dit is een nieuw groepsprogram-
ma voor kinderen die in de knel ra-
ken omdat hun ouders in een vecht-
scheiding zijn verwikkeld. Doel van 
het programma is de spanningen 
tussen de ouders te verminderen 
waardoor kinderen zich beter ge-
hoord voelen. 
Kenmerkend voor deze nieuwe aan-
pak is de groepsgewijze benadering 
van zowel de ouders als de betrok-
ken kinderen. Doel is het de-esca-
leren van de strijd en het weer cen-
traal stellen van de kinderen. Bij 
vechtscheidingen zijn vaak al ad-
vocaten, mediators of andere hulp-
verleners betrokken, maar dat heeft 
niet tot de gewenste oplossingen 
geleid. Het kind of de kinderen kun-
nen dan de inzet worden van de 
strijd en worden de dupe van de 
scheiding van hun ouders. Het Fa-
miliecentrum is een groep gespeci-
aliseerde therapeuten met een bre-
de en jarenlange ervaring in het 
werken met kinderen en ouders. 
Deze ervaring is zowel opgedaan 
binnen de jeugdzorg als binnen de 
kinder- en jeugdpsychiatrie.

Enkele tientallen gezinnen
In Nederland maken per jaar onge-
veer 70.000 kinderen het uit elkaar 
gaan van hun ouders mee. Tien jaar 
geleden scheidden er 31.905 stel-
len, in 2014 waren dat er 33.179 
(bron: CBS). Naar schatting ver-

loopt 20 procent van de scheidin-
gen problematisch. In totaal zijn er 
in Nederland 16.000 minderjarige 
kinderen die ernstig lijden onder de 
vechtscheiding van hun ouders, zo 
blijkt uit cijfers van de Kinderom-
budsman. In Aalsmeer zou het gaan 
om enkele tientallen gezinnen waar 
kinderen slachtoffer zijn van een zo-
genoemde vechtscheiding. In de pi-
lot ‘Kinderen uit de knel’ worden in 
eerste instantie zes families tegelij-
kertijd behandeld. 
Er wordt in twee groepen gewerkt: 
een oudergroep en een kinder-
groep die beide geleid worden door 
twee of drie therapeuten. Voor-
waarde voor deelname is wel dat 
de ouders hun juridische procedu-
res stopzetten. Ouders die mee wil-
len doen met het trainingsprogram-
ma “Kinderen uit de knel” kunnen 
zich aanmelden via het Sociaal loket 
Aalsmeer 0297-387575 of sociaallo-
ket@aalsmeer.nl.

Groeiend probleem
Wethouder jeugdzorg Gertjan van 
der Hoeven: “Het aantal vecht-
scheidingen in Aalsmeer is al ja-
ren een groeiend probleem. Hier-
bij gaat het vaak om hoogopgeleide, 
verbaal sterke ouders, die een ster-
ke eigen visie hebben op de opvoe-
ding van hun kinderen en beide ou-
ders willen hun gelijk halen. Kinde-
ren zijn daar de dupe van. We pro-
beren met programma’s als “Kinde-
ren uit de knel” de negatieve gevol-
gen voor de kinderen zoveel moge-
lijk te beperken.”

Goede bediening, best getapt biertje

Zilveren Fust en Gouden 
Tapknop voor Sportzicht
Aalsmeer - Aan café Sportzicht is 
donderdag 21 januari het Zilveren 
Fust én de Gouden Tapknop in Re-
gio Groot Amsterdam uitgereikt. Ei-
genaren Ben en Tineke de Koff kre-
gen deze prijzen omdat het café is 
uitgeroepen tot tweede beste hore-
cazaak van Nederland én de beste 
horecazaak van regio Groot Amster-
dam. Toch heel bijzonder dat het ca-
fé in de Sportlaan alle collega’s in de 
regio en de hoofdstad het nakijken 
geeft. Aalsmeerders zijn gastvrij en 
verstaan hun vak. Ben en Tineke in 
ieder geval zeker! Gefeliciteerd. “Bij 

café Sportzicht kunnen bezoekers 
rekenen op een gastvrij ontvangst, 
goede bediening en het best getap-
te biertje”, aldus Hugo Bergman van 
Heineken Nederland tijdens de uit-
reiking. “Wij zijn blij verrast met de-
ze fantastische bekroning op on-
ze inspanningen. Ons team zet zich 
dan ook dagelijks in om onze klan-
ten de beste service en kwaliteit te 
bieden. Dat wij na de Gouden Tap-
knop voor de tweede keer het Zilve-
ren Fust in ontvangst mochten ne-
men, vinden wij een hele eer”, aldus 
de terecht trotse Ben de Koff. 

Lezing in praktijk Catinka Rabbers
‘Candida, een onzichtbare 
bron van (vage) klachten’
Aalsmeer - Op woensdag 10 febru-
ari vertelt Yvonne van der Burg in de 
praktijk van Klassiek Homeopaat 
Catinka Rabbers in Aalsmeer over 
de positieve effecten van haar sui-
kervrije Candidadieet. Een dieet dat 
zij jaren geleden, weliswaar nood-
gedwongen, onderging maar dat 
haar veel goeds heeft gebracht. Van 
20.00 tot 22.30 uur legt zij uit wat 
Candida is, hoe het is te diagnos-
ticeren en hoe deze lastige schim-
melinfectie te verhelpen is. Geïnte-
resseerden kunnen zich voor deze 
lezing aanmelden. 
De in Zaandam geboren en getogen 
Yvonne van der Burg had tientallen 
jaren last van hoest, chronische ver-
koudheid en voorhoofdsholteont-
stekingen. Daarbij ook diverse va-
ge klachten als jeuk, kramp en ver-
moeidheid. Regulier wordt de diag-
nose ‘allergie’ en later ‘astma’ ge-
steld. Daar buiten constateert men 

echter een Candida schimmelinfec-
tie in haar darmen als oorzaak van 
alle lichamelijke klachten. Ze gooit 
het roer om wat voeding betreft. 
Onder andere suiker wordt voort-
aan vermeden en in enkele weken 
verdwijnen alle kwalen als sneeuw 
voor de zon. In haar boek ‘Heb jij 
Candida? Ik (k)ook!’ leest u het ver-
haal van een vrouw die de oorzaak 
van haar klachten wilde aanpakken 
en voeding als medicijn inzette. Een 
boek met praktische tips en sma-
kelijke recepten. Ook voor mensen 
zonder Candida een aanrader!
De lezing woensdag 10 februari is 
van 20.00 tot 22.30 uur in de prak-
tijk van ‘Catinka, met het oog op ge-
zondheid’ in de Wilgenlaan 14. In-
loop vanaf 19.30 uur in praktijk. En-
tree: 10 euro (inclusief thee). Vooraf 
aanmelden is gewenst via info@ca-
tinka.nl, dit in verband met een be-
perkt aantal plaatsen.

“Kwaliteit leven vooruit 
gegaan dankzij shiatsu”
Aalsmeer - Ze voelde zich al-
tijd moe en gespannen en was het 
spuugzat. Denise van der Zee be-
sloot een behandeling te proberen 
die totaal nieuw voor haar was: shi-
atsu massagetherapie. Nu voelt ze 
zich niet alleen fi tter, ze is ook ver-
lost van haar heftige hooikoorts en 
menstruatieklachten. Als een ander 
het haar zou vertellen, zou ze het 
niet kunnen geloven. Maar Denise 
van der Zee (45) heeft het zelf erva-
ren en nu zweert ze bij shiatsu the-
rapie. “Ik las er voor het eerst over 
in een artikel in de krant”, vertelt ze. 
“Ik vond het een interessant stuk en 
heb het uitgeknipt. Wat me voor-
al aansprak, was dat het een zach-
te behandeling is. Een soort mas-
sage, maar zonder gekraak of ge-
trek.” Haar eerste bezoek aan de 
San Bao Praktijk van Petra van der 
Knaap in Aalsmeer was meteen een 
schot in de roos. “Ik kwam binnen 
in een sfeervolle ruimte. Petra was 
heel sympathiek, ze straalde rust uit 
en stelde veel vragen. Daarna mocht 
ik op een grote mat gaan liggen en 
volgde de behandeling. Inderdaad 
heel zacht: met heel lichte druk 
van de duim en zachtjes wrijven. 
Ze hield ook warme sticks tegen de 
plekken waar ik pijn had. Een aan-
gename warmte is dat, die net wat 
dieper gaat dan die van een kruik.” 
Tot haar verrassing was Denise al na 
twee behandelingen van vermoeid-
heid af. Nog verbazingwekkender: 
de therapie hielp na enkele maan-
den ook tegen kwaaltjes waar ze 
niet voor kwam. “Ik heb af en toe 
erge hooikoorts. Dat zag ik als iets 
waar ik nu eenmaal mee moest le-
ven. Zo ook mijn heftige menstrua-
tieklachten. Petra zei, toen het toe-
vallig ter sprake kwam: ‘Daar kan ik 
iets aan doen’. Hoe ze het gedaan 
heeft weet ik niet, maar ik heb nu 
van allebei veel minder last. Het is 
nu draaglijk.”
Shiatsu is een Oosterse behandel-
wijze. Een klacht – zoals pijn of ver-
moeidheid - betekent in deze leer, 
dat er een blokkade zit in de ener-
giebanen (‘meridianen’) in het li-

chaam. Die blokkade (zeg maar: de 
oorzaak) zit niet altijd op de plek 
waar iemand de klacht ervaart. 
Neem bijvoorbeeld hoofdpijn. Dat 
kan ontstaan door een klap op je 
hoofd. Maar ook omdat je je schou-
ders te veel aanspant. Of je boven-
benen. De shiatsu therapeut spoort 
de blokkades op en laat de lichaam-
senergie weer stromen, zodat de 
klacht verdwijnt. Denise: “Petra legt 
dat uit tijdens de behandeling. Al 
snap ik er soms niet veel van, het 
is voor mij bewezen dat het werkt. 
Vanwege mijn menstruatieproble-
men was ik twee weken per maand 
niet mezelf. De huisarts zei dood-
leuk dat er niets aan te doen was. 
Wel dus. De kwaliteit van mijn leven 
is er een stuk op vooruitgegaan.”
Shiatsu massagetherapie wordt ver-
goed door de zorgverzekeraar mits 
je een aanvullend pakket hebt. Meer 
weten of een afspraak maken? Kijk 
op www.sanbaopraktijk.nl.

Cursus Spaans bij 
Volksuniversiteit

Aalsmeer - Nieuw, cursus ‘Maak 
kennis met Spaans’, georganiseerd 
door Volksuniversiteit Amstelland 
in Aalsmeer. Deze cursus is be-
stemd voor iedereen die voor zijn 
of haar bezoek aan Spanje of La-
tijns Amerika een praktische basis-
kennis van de Spaanse taal zal wil-
len opbouwen. Dagelijkse praktijks-
ituaties, zoals eenvoudige persoon-
lijke informatie geven, hotel, bar en 
restaurant, vervoer, inkopen doen, 
de weg vragen, vrije tijd, problemen 
aankaarten zullen aan bod komen. 
De cursus heeft tien lessen van 90 
minuten en start op dinsdag 2 fe-
bruari om 10.00 uur in het Cultuur-
punt Aalsmeer in de bibliotheek aan 
de Marktstraat 19a.

Volksuniversiteit Amstelland biedt 
vanaf februari inwoners de moge-
lijkheid om een selectie uit het cur-
susaanbod dicht bij huis te vol-
gen. Meer informatie met betrek-
king tot deze cursus en het aanbod 
van Volksuniversiteit Amstelland in 
Aalsmeer is te vinden op: www.vu-
amstelland.nl/info/aalsmeer/. Aan-
melden kan via de website.

Drie geweldige aanbiedingen!
Meten is weten bij Ed Kriek 
Optiek en Hoortechniek
Aalsmeer - Waarom besteedt Ed 
Kriek Optiek & Hoortechniek zo 
veel aandacht aan de meting van 
uw oog? Ed Kriek geeft zelf het ant-
woord. “Natuurlijk doen wij bij ie-
dere klant een uitgebreide oogme-
ting. Die wordt uitgevoerd door on-
ze gediplomeerde opticiens, con-
tactlensspecialisten of optometrist. 
Zo wordt exact bepaald hoe sterk de 
afwijking van ieder oog afzonder-
lijk is. We testen ook de samenwer-
king van de ogen, want vaak heb-
ben mensen niet door dat één oog 
minder is dan het andere.”
Misschien heeft u wel een leesbril 
nodig? Geen nood, denkt u wellicht. 
Ik loop even naar de Action, He-
ma of het Kruidvat en het probleem 
is opgelost. Dat lijkt misschien zo, 
maar dit is natuurlijk niet de ech-
te oplossing voor uw leesprobleem. 
Want voor welke afstand gaat u de 
leesbril gebruiken? En welke sterk-
te heeft u nu echt nodig? Is het voor 
het lekker ontspannen lezen van het 
mooie boek dat u met Kerst heeft 
gekregen, of om de laatste App op 
je smartphone te installeren, of juist 
wat chatten op je verouderde note-
book, of heeft u nog het 21 inch 
computerscherm op 80 centime-
ter afstand staan? Misschien is het 
toch wel makkelijk als u de colle-
ga aan de andere kant van de tafel 
ook goed kunt zien zonder steeds 
die leesbril op en af te moeten zet-
ten. “Herkenbaar? Daar zijn tegen-
woordig prachtige oplossingen voor, 
want in de huidige moderne super-
snelle tijd kom je niet meer uit om 

alleen een simpele leesbril te dra-
gen. Daarom adviseren wij dan ook 
echt een individuele oplossing voor 
uw lees-computerprobleem. Met 
een goed advies en de beste per-
soonlijke oplossing voor dit pro-
bleem. Met de huidige generatie 
moderne Hoya indoor leesbrillen is 
er voor iedereen een perfecte kijk-
oplossing voor de korte en midden-
afstanden te vinden. Daar blijft het 
niet bij. Wij meten ook de oogdruk. 
Het woord zegt het al. Ieder oog 
heeft een bepaalde spanning en als 
die spanning te hoog wordt kan er 
schade ontstaan aan de oogzenuw, 
met glaucoom tot gevolg. En dat kan 
weer leiden van beperkingen in het 
gezichtsveld tot zelfs blindheid. Het 
is dus zaak om de oogdruk regelma-
tig de laten controleren. Let wel, wij 
halen er in onze zaken bij 1 op de 40 
oogmetingen glaucoomvermoedens 
uit, waardoor deze mensen wél op 
tijd geholpen kunnen worden. Wij 
werken dan, indien noodzakelijk, 
nauw samen met de huisarts en via 
hem of haar met de oogarts.
Nieuwsgierig geworden? Om 2016 
goed van start te laten gaan heb-
ben wij tot en met 1 maart 2016 drie 
geweldige aanbiedingen voor u ge-
selecteerd. Zie hiervoor onze ad-
vertentie in de krant. Maak daarom 
snel een vrijblijvende afspraak in 
één van onze drie winkels, voor een 
uitgebreide oogmeting door één van 
onze specialisten en vertel ons uw 
persoonlijke wensen, zodat wij voor 
u de juiste kijkoplossing kunnen 
verzorgen.”
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kinder- en jeugdkrant
Volleybal, twirlen, judo en meer
Start periode twee van 
Jeugd Sportpas
Aalsmeer - Sportservice Haarlem-
mermeer organiseert al meer dan 
tien jaar met veel succes de Jeugd 
Sportpas Aalsmeer. Een paar hon-
derd kinderen maken gebruik van 
de mogelijkheid om kennis te ma-
ken met verschillende sporten in 
Aalsmeer en Kudelstaart. In febru-
ari start het tweede blok. 

Clinics op scholen
Om de Jeugd Sportpas en het 
schoolvolleybaltoernooi te promo-
ten, zijn er op de scholen clinics ver-
zorgd door de vereniging. SV Om-
nia/Oradi heeft op alle scholen aan 
een aantal groepen een clinic gege-
ven en Flower Shuttle heeft op de 
Zuidooster een clinic gegeven aan 
een aantal groepen. De sporten van 
het tweede blok zijn onder andere 
volleybal, Koreaans karate, badmin-
ton, non stop dance, ritmische gym-
nastiek, twirlen, judo, handbal en 

voetbal. Inschrijven kan via de web-
site: www.sportservicehaarlemmer-
meer.nl/aalsmeer. Kinderen kun-
nen tot en met zondag 31 januari in-
schrijven voor de tweede periode, 
die een week later bij de vereniging 
begint. De Jeugd Sportpas is een 
sportstimuleringsproject om kinde-
ren van het basisschool te helpen 
bij het maken van de juiste sport-
keuze. Kinderen uit de groepen 3 tot 
en met 8 (en soms ook groep 1 en 
2) kunnen zich inschrijven voor vier 
kennismakingslessen voor verschil-
lende sporten bij lokale verenigin-
gen. Op deze manier maken ze ken-
nis met de sport en proeven de sfeer 
binnen de vereniging. Kosten zijn 
5 euro per sport (voor de vier les-
sen) per kind. Voor informatie con-
tact opgenomen worden met Tom 
Schutte, Sportservice Haarlemmer-
meer via 023-5575937 of via tschut-
te@sportservicehaarlemmermeer

Vervolg musical in februari
Nieuwe cursussen voor 
schooljeugd Cultuurpunt
Aalsmeer -Op maandag 8 februa-
ri starten de nieuwe cursussen voor 
basisschoolleerlingen, georgani-
seerd door Cultuurpunt Aalsmeer. 
In deze korte, oriënterende cursus-
sen kunnen kinderen kennismaken 
met de beginselen van muziek, bal-
let, musical, improvisatietheater, DJ 
en breakdance. Nieuw in het aan-
bod is de vervolg cursus musical. 
Naar aanleiding van de musical-
cursus in 2015 wil een enthousias-
te groep leerlingen door met musi-
cal en starten zij een nieuwe groep. 
Deze groep gaat 16 weken lang aan 
de slag met alle drie de musical dis-
ciplines; zingen, dansen en toneel-

spelen. De cursus wordt natuurlijk 
afgesloten met een spetterend op-
treden! Wil jij jouw musical talent 
ontdekken? Kom, durf en sluit je 
aan bij deze groep! De laatste plek-
ken bij de cursussen Ballet, DJ, Im-
provisatie show, Musical en Ontdek 
je talent worden op dit moment ge-
vuld met enthousiaste leerlingen. 
Wil jij op de valreep nog mee doen? 
Meld je dan snel aan voor deze wer-
velende cursussen in Kudelstaart en 
Aalsmeer. Meer informatie over de 
lessen en de leslocaties is te vinden 
op de website www.cultuurpunt-
aalsmeer.nl. Inschrijven kan tot en 
met 2 februari aanstaande. 

Bijzondere uitreiking op De Hoeksteen

Cijfer- en letterdiploma’s 
voor groepen 1, 2 en 3
Aalsmeer - Aan de hand van ze-
ven verhalen over ‘Opa en de be-
woners van het Puddingboomplein’ 
hebben de kinderen van groep 3 
van basisschool De Hoeksteen in 
de afgelopen maanden alle letters 
van het alfabet geleerd. De kinde-
ren van groep 2 leerden de cijfers 1 
tot en met 12 en dat bij elkaar was 
wel een feestje waard! Afgelopen 
vrijdag 22 januari was het dan zo-
ver. Met een zelfgemaakte cijfer- of 
alfapet op het hoofd zaten de kin-
deren klaar om hun diploma in ont-

vangst te nemen. Door niemand 
minder dan Opa van het Pudding-
boomplein, werden de diploma’s 
persoonlijk overhandigd! 
Het was nog even spannend om te 
zien of Opa de reis vanuit de Achter-
hoek wel had kunnen maken nu het 
gevroren had. Gelukkig had Opa de 
vorst durven te trotseren en kwam 
hij precies op tijd om het feest mee 
te vieren. Het harde werken van de 
kinderen werd hierdoor op een wel 
heel bijzondere manier beloond. 
Welverdiend, welteverstaan! 

Zwemmen minioren en junioren
Geweldige prestaties van 
zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Op één zwemster na 
was de ploeg Minioren afgelo-
pen zondag weer hersteld. De der-
de ronde begon met de 400 vrije 
slag, de afgelopen twee weken 
was er hard geoefend op het tel-
len van de banen en gevoel krijgen 
met hoeveel 400 meter nou pre-
cies is. Romee Veldt, Ebba Vonk, Mi-
la van Duinhoven en Claire Corve-
leijn kwamen aan de start. Alle vier 
de meiden wisten de race super te 
volbrengen waarbij Ebba 29 secon-
de en Mila 15 seconde van hun in-
schrijftijd wisten af te zwemmen. De 
allerjongsten minioren mochten aan 
de bak op de 100 meter wisselslag 
en ook daar was heel veel op ge-
oefend vooral op de keerpunten. 
Charlotte Bentveld, Floris v/d Salm 
en debutant Kyann Elbaz zagen he-
laas een diskwalificatie achter hun 
naam staan. De wisseling rug naar 
schoolslag was verkeerd gegaan. 
Elise Schipper en Pippi Achterberg 
wisten hem te volbrengen en waren 
daar erg blij mee. De 50 schoolslag 
leverde een mooie ‘kijk’-race op van 
Lente Achterberg naar buurvrouw 
Verena Timmer, ze had het er maar 
druk mee en wist nipt iets eerder 
aan te tikken. Hannah Fokkema liet 
aan iedereen zien hoe leuk ze deze 
slag vindt en hoe goed ze hem be-
heerst: 57.47 is een prima tijd. Ook 
Phaedra Molenwijk wist haar tijd 
aan te scherpen. Zarah Tas was de 
enige minioor vier die aan de start 
kwam bij de 200 wissel. Haar maatje 
Esmee Scheuer was helaas geveld 
door de griep. Zarah dook met haar 
race onder de magische vier minu-
ten grens 3.59,97. Het sprint nummer 
50 meter vrije slag leverde prachti-
ge tijden op voor Robert Lima Ver-
meulen, Dinand Voogt, Loek Boer-
lage en Jayden v/d Bijl. Jort Kemp, 
Jochem van Zanten en Liam Bree-
baart maakten er een race vol vuur-
werk van bij de 100 meter wissel-
slag. Helaas tikte Jort verkeerd aan 
bij de school en kreeg een diskwali-
ficatie achter zijn naam. Jochem en 
Liam verbeterde beide de inschrijf-
tijd. De junioren deden een gezelli-

ge duit in het zakje met het verbete-
ren van de tijden bij de 200 wissel-
slag. Zo scherpten Rachelle de Meij, 
Danique Pannekoek, Madelief Bles-
graaf, Naomi Visser, Nina Bellaart 
allen hun tijden flink aan. Daar waar 
Claire bij de 400 vrije slag haar be-
nen was vergeten aan te zetten, zo 
aan stonden ze bij de wisselslag en 
hoe, het resulteerde in een prachti-
ge tijd van 1.39,48. Ebba die was los 
had NT achter haar naam staan en 
vanaf nu staat er 1.30,83. 
Na wisseling van de officials knal-
den de jonkies er een lekker 50 me-
ter vrije slag uit waarbij er heel wat 
tijden aan gort werden gezwom-
men. De 200 meter wisselslag ging 
voor Dinand niet zo lekker. Hij zwom 
een andere slag dan de rest van 
de serie, helaas een diskwalificatie 
en de teleurstelling was enorm. Hij 
werd na de race super opgevangen 
en de tranen werden snel gedroogd. 
Ook de jongens minioren 6 kwa-
men aan de start voor de 400 vrije 
slag en sprintkanon Jort heeft zich 
er doorheen weten te worstelen. Dit 
was niet zijn ding, maar heeft hem 
wel volbracht. Jochem en Liam had-
den het vooral druk met wie gaat 
er winnen van wie. Jochem sprint-
te er vandoor en dan weet je het al, 
die gaat stoppen, en jawel. Na een 
hoop kabaal vanaf de kant en hulp 
van de official de laatste twee banen 
er toch nog uit geperst. Het leverde 
beide toppers wel een persoonlijk 
record op. De 200 rug junioren was 
al net zo succesvol voor de dames 
als bij de wisselslag waar drie tijden 
werden aangescherpt van de vijf. 
Nog één afstand te gaan en de 
ploeg ging er eens klaar voor staan 
om Luuk Scheuer en Michael Mas-
seurs door het bad heen te jagen 
met aanmoedigingen. En heeft het 
geholpen? Ja absoluut, de beide he-
ren scherpten hun tijden aan. Wat 
een machtsvertoon van de Ocea-
nus ploeg. 
Een middag met veelal een lach en 
soms een traan, maar met vooral 
geweldige prestaties van de Ocea-
nus minioren en junioren.

Kom Beeballen bij Thamen
Uithoorn - Ben jij een jongen of 
meisje van 5 tot en met 9 jaar oud? 
Dan ben je van harte welkom bij de 
honk- en softbalvereniging Thamen 
om te komen beeballen! De trai-
ning is iedere zaterdag van 10.00 
tot 11.30 uur in de gymzaal van de 
Brede School in Uithoorn. Beeball 
is een speelsere vorm van honk- 
en softbal. Spelplezier en veel bal-
contact zijn daar de belangrijkste 
onderdelen. De jongste teams van 
Thamen spelen in veel gevallen nog 

gemengd, jongens en meisjes sa-
men. Er zijn twee spelvormen bij de 
beeball, de rookies zijn de allerjong-
ste kinderen en spelen op een klei-
ner veld met twee honken. De iets 
oudere (of meer ervaren) kinderen 
spelen op een veld met drie honken 
in de Major competitie. Kom op za-
terdagochtend rustig een keer kij-
ken of doe meteen mee. Interes-
se? Stuur dan een e-mail naar:  
nieuweleden@thamen.info en je 
krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Zaterdag 6 februari in De Waterlelie
Discozwemmen voor jeugd 
in teken van carnaval
Aalsmeer - Zaterdag 6 februa-
ri is het feest in zwembad De Wa-
terlelie: Discozwemmen voor kin-
deren van 6 tot en met 12 jaar! Het 
thema is deze keer: Carnaval. Kom 
lekker zwemmen en dansen in het 
zwembad. Dansen, zwemmen, mee-
zingen: het kan allemaal tijdens het 
Discozwemmen. En natuurlijk zijn 
er ook leuke attributen in het wa-
ter. Aangezien het thema Carnaval 
is, mag je verkleed naar het zwem-
bad komen. Dan maak je zelfs kans 
op leuke prijzen. Het zwemmen zelf 
gebeurt gewoon in badkleding. Ui-
teraard is de zwemzaal wel ver-
sierd rond dit feestelijke thema. Ook 
de toezichthouders vieren carna-
val en zullen zich passend kleden. 
Verder zorgen de discolichten voor 
een gekleurd zwembad en natuur-
lijk draaien de DJ’s van Briljant En-
tertainment goede muziek. Kaart-

jes voor het discozwemmen kosten 
6 euro per stuk en zijn te koop bij 
de receptie van het zwembad. Op 
de avond zelf zijn ook kaartjes te 
koop, maar vol is vol. Voorkom dus 
teleurstellingen en koop de kaart-
jes vooraf. Ouders mogen natuur-
lijk meezwemmen, maar dienen dan 
ook een kaartje te kopen. Het dis-
cozwemmen is van 19.00 tot 21.00 
uur. Alle kinderen van 4 tot en met 
12 jaar met minimaal zwemdiploma 
B zijn van harte welkom! 
Maak de avond compleet door eerst 
lekker wat te eten bij de horeca in 
het zwembad. Voor 4 euro krijg je 
het discomenu: patat, snack en li-
monade. Je hoeft hiervoor niet te re-
serveren, vanaf 18.00 uur is de hore-
ca open en kan er besteld worden. 
Voor meer informatie of vragen: bel 
0297-322022 of kijk op www.esa-
aalsmeer.nl 

Workshops in Poppentheater
Amstelland - Komend weekend 
zijn er twee workshops in het Am-
stelveens Poppentheater. Op zater-
dag 30 januari worden de kinde-
ren poppenmaker en speler tege-
lijk. Met theatermaakster Lisette van 
Gemert maken ze grote bekpoppen, 
waarmee ze kleine scenes op het 
podium spelen. Op zondag 31 janu-
ari is Mijnheer de Groot weer in het 
theater. Na een korte goochelshow 
leert hij de kinderen hoe ze met bal-
lonnen bijvoorbeeld een hond, een 
zwaard of een grappige hoed kun-
nen maken. Met de speciale ballon-
nen gaan ze aan de slag om figuren 
te maken die ze ook mee naar huis 
mogen nemen. Succes verzekerd.
De workshop poppen maken (30 ja-
nuari) is voor iedereen vanaf 8 jaar. 
De workshop bijzondere ballonnen 
(31 januari) is voor iedereen vanaf 
6 jaar. Toegangsprijs: 8 euro. Aan-
vang: 14.30 uur. 

Ratjetoe
Spin en Rat, een brompot en een 
flapuit. Rat komt Spin tegen als hij 
op reis is met zijn één-spin-show. 
Dat is een show precies voor één 
spin en dat komt goed uit want Spin 
is graag alleen. Rat is niet graag al-
leen. Om mee te mogen doen aan 
de één-spin-show bedenkt Rat een 
slimme list. Maar zijn Spin en Rat ei-
genlijk wel zo verschillend? Na af-
loop mag iedereen meedansen. Een 
interactieve dansvoorstelling, speci-
aal gemaakt voor kinderen die wei-
nig ervaring hebben met dansthea-
ter. Te zien in het Amstelveens Pop-
pentheater op zondag 7 februa-
ri. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Toe-
gangsprijs: 8 euro. Aanvang 14.30 
uur. Reserveren voor de workshops 
en de voorstelling kan via 020-
6450439; info@amstelveenspop-
pentheater.nl of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl

Nationale Voorleesdagen in bibliotheek

Ton Meijer speelt ‘We 
hebben er een geitje bij’
Amstelland - Ton Meijer speelt op 
31 januari weer een geweldige voor-
stelling in het kader van de Nationa-
le Voorleesdagen. Eerder maakte hij 
met veel succes al voorleesvoorstel-
lingen van de nationale voorlees-
boeken. En dat doet hij ook nu en 
zoals gewend: boordevol humor en 
samen met publiek, de kinderen. 
Want dié zijn bij Ton altijd een be-
langrijk onderdeel van de voorstel-
ling. Dit keer gaat Ton vol enthou-
siasme het verhaal te lijf uit het tot 
Prentenboek van het Jaar 2016 ver-
kozen boek ‘We hebben er een geit-
je bij!’, geschreven door Marjet Hui-
berts en geïllustreerd door Iris Dep-
pe. In ‘We hebben er een geitje bij!’ 
is op de kinderboerderij een nieu-
we bewoner geboren. Voor Mik het 
babygeitje heeft gevonden, gaat hij 
langs alle andere kinderboerderij-
dieren, die elk op hun eigen manier 
uiting geven aan hun blijdschap 
over de geboorte van het nieuwe 
geitje. De voorstelling is op zondag 

31 januari van 11.00 tot 12.00 uur in 
bibliotheek Amstelveen Stadsplein. 
Toegangsprijs is 6,50 euro en voor 
pashouders 5,50 euro. In de voor-
verkoop gaat van deze prijzen nog 
een euro af. Begeleider mag gra-
tis mee naar binnen. Geschikt voor 
de leeftijdgroep 2 tot en met 7 jaar. 
Kaarten zijn te bestellen in een van 
de Amstelland Bibliotheken of on-
line via de website www.debiblio-
theekamstelland.nl 

Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers

Winnaars kleurwedstrijd 
in het zonnetje gezet
Aalsmeer - In de laatste weken 
van november, vlak voor Sinterklaas 
heeft de Vereniging van Aalsmeerse 
Bloemenzegelwinkeliers een kleur-
wedstrijd voor de kinderen georga-
niseerd. Een plaat met de stoomboot 
met Sint, Piet, het paard Americo en 
natuurlijk cadeautjes was de basis 
voor een paar uur heerlijk kleuren. 
Uit de ingeleverde kleurplaten is een 
keuze gemaakt en zeventien kinde-
ren zijn uitgenodigd om op woens-
dag 20 januari hun prijs in ontvangst 
te komen nemen. De kleine win-
naars zijn getrakteerd bij Etos Wind 
aan de Ophelialaan op cadeautjes 
van Boekhuis Aalsmeer en snoepjes 

van Etos, beide winkeliers zijn lid van 
de vereniging. In de leeftijdscatego-
rieën van 1 tot 12 jaar hebben bij 
de meisjes Mila Lois Spreeuw, Noa 
van Willigen, Nim River Winter, Fio-
na Tas, Maaike Tas, Bianca van Vliet, 
Thalissa Wijkstra, Romy Tesselaar, 
Julia Verschoor en Marjolein Dol 
een prijs uitgereikt gekregen en bij 
de jongens zijn Jochem, Lars Wee-
ning, Justus, Finn Levi Spreeuw, Ben, 
Maarten den Ouden en Luca Weg-
man getrakteerd. Enigszins onder de 
indruk maar blij met hun prijs keer-
den de kinderen weer huiswaarts, 
met de belofte om volgend jaar wel-
licht weer mee te doen. 
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Na klachten over hondenpoep
Honden moeten aan de 
lijn in het Ringdijkpark
Aalsmeerderbrug - Vorig jaar is 
het Ringdijkpark geopend aan de 
Aalsmeerderdijk in Aalsmeerder-
brug. Het nieuwe park is sinds eind 
2015 ook helemaal opgenomen in 
de bebouwde kom van Aalsmeer-
derbrug. De gemeente Haarlem-
mermeer heeft dit speciaal gedaan 
na klachten over hondenpoep in het 
Ringdijkpark. In de bebouwde kom 
geldt namelijk dat honden aan de 
lijn moeten. Dat geldt nu dus ook 
voor het Ringdijkpark. Daarnaast 
geldt er een opruimplicht van hon-
denpoep. Hondenpoep moet overal 
worden opgeruimd, ook in de berm 
en in de losloopgebieden. De hon-
denpoep in een zakje mag in een 
gewone prullenbak. 

De gemeente Haarlemmermeer 
vindt het belangrijk dat hondenbe-
zitters en niet-hondenbezitters op 
een prettige manier gebruik kun-
nen maken van de openbare ruim-
te en het groen in Haarlemmermeer. 
Daarom heeft Haarlemmermeer een 
hondenbeleid. Hierin zijn de regels 
vastgelegd. Maar het hondenbe-
leid zorgt ook voor losloopgebieden, 
hondenpoepbakken en borden. 

De spelregels van het hondenbe-
leid: 1. De hond mag los lopen in de 
losloopgebieden. In de overige ge-
bieden is de hond altijd aangelijnd; 
2. De hond komt niet op een speel-
plek; 3. Hondenpoep moet overal 
worden opgeruimd.

Woonagenda weer in Raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
28 januari, komen burgemeester, 
wethouders en fracties bijeen voor 
de maandelijkse raadsvergadering. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur 
in de raadzaal van het gemeente-
huis en staat onder voorzitterschap 
van eerste burger Jeroen Nobel. Ge-
start wordt met het vaststellen van 
de agenda en de verslagen van de 
raad op 3 en 17 december. Daar-
na een ingekomen mail van de heer 
S. Schagen over de verkeersveilig-
heid op de Machineweg. Voorge-
steld wordt het schrijven voor ken-
nisgeving aan te nemen en in han-
den te geven van het college ter af-
doening. Hamerstukken zijn de be-
noeming van een voorzitter van de 
klachtenadviescommissie Aalsmeer, 
regeling behandeling klaagschriften 
en beëdiging van de heer F. Hor-
dijk tot directeur van de Rekenka-
mer. Opnieuw gaat gesproken wor-

den over de Woonagenda Aalsmeer 
2016-2020 en de verordening amb-
telijke bijstand en fractieondersteu-
ning komt aan de orde. De raads-
vergadering wordt besloten met het 
vragenkwartier. Wie de vergade-
ring bij wil wonen, is welkom op de 
publieke tribune. De raad is open-
baar. Meeluisteren kan ook via Ra-
dio Aalsmeer. 
Om alvast te noteren in de agenda: 
Op dinsdag 16 februari komt, vol-
gens het vergaderschema van de 
gemeente, de commissie Ruimte en 
Economie ter vergadering bijeen en 
op donderdag 18 februari nemen 
de leden van de commissie Maat-
schappij en Bestuur plaats achter 
de vergadertafels. Ook commissie-
vergaderingen zijn openbaar, heb-
ben de mogelijkheid om in te spre-
ken (vooraf aanmelden) en begin-
nen om 20.00 uur in de raadzaal in 
het gemeentehuis.

College aan de slag met motie 
‘voormalig postkantoor’
Aalsmeer - Vorig jaar 29 oktober 
heeft de gemeenteraad een motie 
aangenomen die oproept om, paral-
lel aan de uitwerking van het plan 
om op de locatie van het postkan-
toor aan de Stationsweg wonin-
gen te bouwen, voorstellen te ont-
wikkelen voor optimalisatie van de 
verkeersstructuur, parkeervoorzie-
ningen en de stedenbouwkundi-
ge structuur in het Dorp. Het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders wil de motie uitvoeren, maar 
heeft reeds tijdens de behandeling 
in de raad aangegeven dat het ma-
ken van de visie ambtelijke capaci-
teit en externe deskundigheid vergt. 
Ten aanzien van de verkeersstruc-
tuur bestaat nog onduidelijkheden 
over de verkeersintensiteiten op de 
Van Cleeffkade na de afwaardering 
van de Burgemeester Kastelein-
weg. Er gaat nu een kerngroep ge-
vormd worden om de visie voortva-
rend op te pakken, zo laat het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders in een schrijven op 22 janua-
ri weten aan de fracties. Ook gaat 
met ontwikkelaar De Nijs gekeken 
worden naar een parallelle planning 
voor het project ‘Voormalig post-
kantoor’ en de visie. De planning 

van de visie ‘voormalig postkantoor’ 
kent hetzelfde tijdspad als dat van 
de Centrumvisie (toekomstplan voor 
detailhandel in de Zijdstraat). De 
beide visies gaan uiteindelijk dienen 
als beleidsmatige kaders voor het 
nieuwe bestemmingsplan Aalsmeer 
Dorp, waarvan de vaststelling ge-
pland is in augustus 2017. Beide vi-
sies zouden uiterlijk in het tweede 
kwartaal van 2016 gereed moeten 
zijn om mee te kunnen worden ge-
nomen in het voorontwerp bestem-
mingsplan Aalsmeer Dorp. Voor de 
Centrumvisie is deze datum geen 
probleem, maar voor de visie naar 
aanleiding van de motie ‘voormalig 
postkantoor’ wordt dit tijdstip mo-
gelijk niet gehaald, aldus het colle-
ge. Mocht het tijdspad niet gehaald 
worden dan kunnen de uitkomsten 
pas verwerkt worden in het ont-
werpbestemmingsplan dat gereali-
seerd wordt naar aanleiding van de 
inspraak op het voorontwerp. In ie-
der geval zijn de bestuurders aan de 
slag gegaan met de motie en komt 
er uiteindelijk meer inzicht in onder 
andere de verkeersstructuur in het 
Dorp. Ook handig om bij de hand te 
hebben bij de ontwikkeling van de 
Lidl aan de Stationsweg.

Wegens vertrek Rob Lutgerhorst
Wijkoverleg Stommeer zoekt 
clustervertegenwoordigers
Aalsmeer - Het wijkoverleg Stom-
meer zoekt een nieuwe cluster-
vertegenwoordiger Aalsmeerbaan 
en een plaatsvervangend cluster-
vertegenwoordiger van het cluster 
Aalsmeerbaan binnengebied van de 
Omgevings Raad Schiphol (ORS).
Het betreft de resterende zittingspe-
riode van 2016 tot en met 2018. ORS 
is een onafhankelijk overleg- en ad-
viesorgaan bestaande uit bewoners, 
regionaal een lokale overheden, de 
Milieufederatie Noord-Holland en 
de luchtvaartpartijen. Doel is om 
hinder van Schiphol zoveel moge-
lijk te beperken en een optimaal ge-
bruik van de luchthaven te bevorde-
ren. De ORS adviseert de staatsse-
cretaris van Infrastructuur & Milieu 
over experimenten met hinderbe-
perkende maatregelen in de omge-
ving van Schiphol. 
In het Schiphol overleg zijn de bewo-
ners vertegenwoordigd in vijf baan-
clusters waarvan de Aalsmeerbaan 
er één is. Het cluster Aalsmeerbaan 
is opgedeeld in een zogenaamd bin-
nengebied (meeste hinder) en een 
buiten gebied (minder hinder). Zo-
wel het binnen als buitengebied 
hebben een clustervertegenwoor-
diger en een plaatsvervanger clus-
tervertegenwoordiger in het Regio 
Forum van de ORS. Naast het Re-
gio Forum is er een Commissie van 
Advies ingesteld met daarin 3 be-
woners-vertegenwoordigers. De 
bewoner clustervertegenwoordiger 
neemt deel aan de overleggen van 
het Regio Forum, informatieve bij-
eenkomsten en levert een bijdrage 
aan de werkgroepen van de ORS. 
De clustervertegenwoordiger zet 
zich in voor de inwoners van de wij-
ken Stommeer en Hornmeer en on-
derhoudt contacten met de inwo-
ners om te weten wat er onder hen 
leeft met betrekking tot Schiphol. 
Er wordt samengewerkt met ne-
gen andere clustervertegenwoor-
digers in het zogenaamde cluster 
vertegenwoordigersoverleg (CVO). 
De clustervertegenwoordiger moet 
in staat zijn om vast te houden aan 
het standpunt dat medebepaald 
is aan de hand van het voorover-
leg van de kiesmannen in het kies-
college cluster Aalsmeerbaan (KC-
CA) van de ORS en moet bereid zijn 

om compromissen te sluiten wan-
neer een gezamenlijk bewonersbe-
lang wenselijk of noodzakelijk is. De 
clustervertegenwoordiger dient be-
langen van veiligheid, milieu, wo-
ningbouw in het betrokken gebied 
en economie af te wegen. Bij voor-
keur zou de nieuwe clusterverte-
genwoordiger woonachtig zijn in de 
wijk Stommeer of Hornmeer. Maar 
externe kandidaten worden ook uit-
genodigd te reageren. De nieuwe 
clustervertegenwoordiger dient na-
tuurlijk over voldoende tijd te be-
schikken om zich te verdiepen in 
het Schipholdossier, moet kritisch 
en analytisch zijn en in staat zijn om 
een netwerk op te bouwen en te on-
derhouden.
Het Regio Forum van de ORS komt 4 
maal per jaar bijeen, het bewoners-
overleg (CVO) vergadert 6 tot 8 maal 
per jaar en de kiesmannen van het 
kiescollege cluster Aalsmeerbaan 
(KCCA) houden 4 tot 8 maal per jaar 
bijeenkomsten. De verwachte tijds-
besteding bedraagt minimaal 200 
uur per jaar. De vergoeding voor de 
clustervertegenwoordiger bedraagt 
3517,68 euro netto in 2015 op jaar-
basis. De vergoeding wordt uitge-
keerd door de ORS. De plaatsver-
vangend clustervertegenwoordiger 
ontvangt zelf geen vergoeding.

Interesse? 
Aanmelden kan tot uiterlijk 15 fe-
bruari voor zowel de functie clus-
tervertegenwoordiger als de plaats-
vervangend clustervertegenwoor-
diger bij het bestuur van het wijk-
overleg Stommeer door een e-mail 
te zenden naar wrstommeer@gmail.
com of een brief naar het bestuur 
wijkoverleg Stommeer, postbus 184, 
1430 AD Aalsmeer. 
Een gesprek met her bestuur en de 
afgetreden clustervertegenwoordi-
ger (Rob Lutgerhorst) maakt deel 
uit van de selectieprocedure. Ver-
volgens zal er uit alle voorgedra-
gen kandidaten door de kiesman-
nen van het kiescollege binnenge-
bied Aalsmeerbaan begin maart een 
verkiezing plaatsvinden. 
Deze verkiezing vindt plaats onder 
verantwoordelijkheid van de voorzit-
ter van de Omgevings Raad Schip-
hol (ORS).

Panoramafotografie bij 
Fotogroep Aalsmeer
Aalsmeer - De fotogroep Aalsmeer 
heeft als doelstelling voor haar le-
den de fotografie in al haar aspec-
ten op een hoger plan te brengen. 
Een veelzijdige hobby, waarbij niet 
alleen de techniek van het fotogra-
feren belangrijk is, maar zeker ook 
de creativiteit, de compositie, dis-
cussies, het bezoeken of organi-
seren van lezingen en het houden 
van presentaties en exposities. Door 
middel van onderlinge wedstrij-
den, opdrachten en georganiseer-
de workshops in clubverband gaan 
de leden de uitdaging aan om bete-
re foto’s te maken. 
Op maandag 18 januari stond het 
onderwerp abstracte fotografie op 
het programma. De theorie omtrent 
dit onderwerp werd behandeld en 
leden hadden eigen foto’s meege-
nomen waarvan men vond dat het 
abstract was. Dat leverde een ge-
varieerde selectie foto’s op, maar 
ook een leuke discussie in de be-
spreking. Na de pauze was het tijd 
voor de Nieuwjaarsborrel en is een 

proost uitgebracht op een creatief 
nieuw fotojaar.
Op maandag 1 februari staat het 
onderwerp panoramafoto’s op het 
programma. Dat kan natuurlijk door 
een uitsnede te maken van een be-
staande foto, en sommige camera’s 
hebben deze functie zelf al. Maar 
hoe maak je bijvoorbeeld van vier 
foto’s één panoramafoto? En wel-
ke programma’s gebruik je daar dan 
voor? Daar wordt deze avond uitge-
breid op ingegaan. De avond wordt 
verzorgd door twee leden die zich in 
dit onderwerp hebben verdiept, be-
gint om 19.30 uur en wordt gehou-
den in het Boerma Instituut aan de 
Legmeerdijk 227.
Lijkt het je leuk om in je vrije tijd 
meer met fotografie te doen en ben 
je op zoek naar wat meer verdie-
ping? Kom dan geheel vrijblijvend 
één clubavond bijwonen om te be-
kijken wat Fotogroep Aalsmeer voor 
jou kan betekenen. Contactgege-
vens: www.fotogroepaalsmeer.nl en 
e-mail: info@fotogroepaalsmeer.nl.

Kudelstaartse tweede helft veld in
Mandy gastspeelster bij Ajax
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dagavond heeft de zeventienjarige 
Mandy de Boer uit Kudelstaart mee 
mogen spelen in een voetbalwed-
strijd met de Ajax vrouwen. Omdat 
de internationals van Ajax met het 
Nederlands A-elftal in Turkije za-
ten en het team verschillende ge-
blesseerde speelsters had is het elf-
tal aangevuld met twee gastspeel-
sters van SC Buitenveldert. Buiten-
veldert, dat met zijn eerste vrouwen-
elftal momenteel bovenaan staat in 
de landelijke Topklasse, heeft een 
samenwerkingsverband met Ajax. 
Zodoende is er regelmatig overleg 
tussen de beide clubs en werden er 
voor deze oefenwedstrijd tegen top-
klasser DTS Ede twee speelsters ge-
vraagd om het elftal van Ajax com-
pleet te maken. Hiervoor uitgeko-
zen waren Robin Zijlma en Mandy 
de Boer, twee jeugdige talenten uit 
het eerste elftal. Omdat het vrijdag-
avond bijzonder slecht weer was is 
de wedstrijd in het Adidas miCoach 
Performance Centre op sportpark 
De Toekomst gespeeld. Op zich ook 
al een bijzondere ervaring; overdekt 
voetballen op kunstgras. Nadat bei-
de meiden de medische keuring 
hadden ondergaan werden ze wel-
kom geheten door trainer-coach Ed 

Engelkes en de Ajax selectie. Daar-
na werd er omgekleed en kon het 
team aan de warming-up beginnen. 
Voor de wedstrijd kregen alle speel-
sters nog een klein kastje in het shirt 
op de rug geplaatst. Hiermee wor-
den tijdens de wedstrijd allerlei me-
tingen verricht. Mandy begon op de 
bank en zou de tweede helft gaan 
spelen. Bij de rust stond Ajax al op 
een comfortabele 3-0 voorsprong. 
Met een gezonde spanning mocht 
Mandy op haar favoriete rechtsbui-
tenplaats aan de tweede helft be-
ginnen. Al snel bleek dat ze heel 
aardig mee kon komen en gaan-
deweg de wedstrijd werd ze steeds 
meer in het spel betrokken. De Ajax 
speelsters begonnen door te krij-
gen dat Mandy snel is en stuurden 
haar steeds vaker diep. Dat resul-
teerde uiteindelijk in een mooie ac-
tie over de flank en een knappe as-
sist op Marloes Pieëte, die daarmee 
de 6-0 aantekende. Nadat DTS Ede 
de spreekwoordelijke eer had gered 
eindigde de wedstrijd in een ruime 
6-1 overwinning voor Ajax. Na af-
loop kregen de Buitenveldert speel-
sters complimenten over hun goe-
de spel en werden ze door de Ajax 
speelsters en staf bedankt voor het 
meespelen. 

Keer sjoelen op woensdag 
vanwege het carnaval! 
Kudelstaart - Afgelopen donder-
dag werd er weer een avond ge-
sjoeld in het Dorpshuis In de hoofd-
klasse is gewonnen door Cock Tuk-
ker, op twee Albert Geleijn en op 
drie Hans van Leeuwen. In klasse 
A ging de winst naar Rob Kuypers, 
gevolgd door Cock van der Vlugt en 
Cor Franck. In klasse B was Theo 
van Leijden de beste, op twee Klaas 
van Leeuwen en op drie Margriet de 
Vries. En in de klasse C behaalde 
Jaap van Wees de meeste punten, 
gevolgd door Herman Berkhout en 
Pleun van Verseveld.

Patrick en Petra kampioen
Afgelopen zondag is Patrick Haring 
kampioen geworden bij het toernooi 
van EASV in Amsterdam. Zijn ge-
middelde was 143,95. Petra Houwe-
ling won het toernooi bij de dames, 
met 141.00 gemiddeld. Joke Scha-
gen was derde dame en Marry Ver-
hoeven nummer vier. Kees Kuypers 
werd veertiende. In de 2e klasse is 

Elisa Houweling derde geworden. 
De week ervoor is Wim Eylers met 
koppelgenoot Jan Drent winnaar 
geworden van het toernooi bij de ju-
bilerende sjoelclub (40 jaar) in Lis-
se. Petra en Elisa Houweling werden 
tweede. Albert Geleijn en Tiny Am-
sing werden gedeeld vierde. Cock 
Tukker en Anneke de Groot wer-
den eveneens vierde. In de B-Klas-
se werden Joke Schagen en Mar-
ja Springin’t Veld tweede, Paul van 
den Berg en Kees Kuypers derde, 
Wijnand Springin’tVeld met Mar-
cel Oostrom zesde en Theo van Le-
ijden met Sjaak Siebeling achtste. In 
Klasse C grepen Henk en Thijs Bro-
zius het brons en Marry Verhoeven 
met Danny Mulder werden vierde. 
In Klasse D was de winst voor Cock 
en Mariëtte van der Vlugt.
De volgende clubavond is wegens 
het carnaval in Poelgilderdam niet 
op donderdag, maar op woensdag 3 
februari. Aanvang is om 20.00 uur. 
Zie ook www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Koplopers lopen uit bij 
AAS jeugdcompetitie
Aalsmeer - In de 14e ronde van de 
schaakcompetitie bij de jeugd van 
AAS bleven Luuk en Simon de kop-
lopers. Luuk deed dit door de lang-
ste partij van de avond te winnen 
van Jasper, terwijl Simon de kort-
ste speelde en won van Tim. Zo 
kort zelfs dat wedstrijdleider (gro-
te) Henk nog met de laatste inde-
ling bezig was. Op Henk’s verbaas-
de: “Zijn jullie nu al klaar?” had Si-
mon een grote smile als antwoord 
en riep zijn tegenstander vertwij-
feld uit “Ja, met een smerige truc!” 
Schaken kan hard zijn, al zag Si-
mon dat anders. Willem was kenne-
lijk nog aangeslagen door zijn op-
gave van vorige week, want hij werd 
helemaal weggespeeld door Christi-
aan die de partij beheerst uitmaak-
te en aansluiting vond bij zijn te-
genstander en Tim. Meer naar on-
deren op de ladder wonnen alle wit 
spelers, Gijs, Sam en Stijn wonnen 
namelijk van Merlijn, Rune en Flo-
ra. Kevin was deze ronde uitgeloot. 
Luuk staat aan kop met 11,5 punten, 
maar Simon nadert met 10,5 punten, 

gevolgd dor Jasper met 8 punten en 
Willem, Tim en Christiaan met elk 7 
punten. Sam en Gijs hebben elk 6,5 
punten, Merlijn en Stijn elk 6 pun-
ten, Kevin 5 punten en hekkenslui-
ters zijn Rune en Flora met elk 2,5 
punten.
Door Ben de Leur

Simon in actie. Hij speelde de kortste 
partij van de avond.

Groots loopevenement
Zondag Uithoorns Mooiste
Uithoorn - Zondag 31 januari be-
looft weer een groot Uithoorns loop-
evenement te worden. Veel lopers 
hebben zich al van te voren inge-
schreven en meer dan 10 teams 
doen mee aan de eerste busines-
sloop van Uithoorns Mooiste. De or-
ganisatie verwacht meer dan 1300 
deelnemers aan de 5 en 10 kilome-
ter en de 10 Engelse mijl en meer 
dan 150 kinderen zullen aan de 
GeZZinsloop over 1 kilometer mee-
doen. Er zullen natuurlijk veel toe-
schouwes aanwezig die bij de start/
finish en langs het parcours de lo-
pers zullen aanmoedigen, maar dit 
jaar kunnen mensen thuis ook het 
verloop van de wedstrijden volgen. 

Regelmatig zal er vanuit de start/
finishplek verbinding worden ge-
maakt met de sportuitzending van 
Rick FM en zal een aantal keer 
sfeerimpressies van de loop worden 
doorgegeven. 

Starttijden
De GeZZinsloop 1 kilometer start 
om 10.30 uur, een half uur later, om 
11.00 uur, worden de deelnemers 
aan de 5 kilometer ‘weggeschoten’, 
en acht minuten later (11.08 uur) 
mogen de lopers beginnen aan de 
10 kilometer en de 10 Engelse mij-
len. Inschrijven kan vanaf 9.00 uur 
in de kantine van Legmeervogels op 
sportpark Randhoorn.

Robin Zijlma en rechts de Kudelstaartse voetbalster Mandy de Boer.

Mutje aan mutje voor liveband
Aalsmeer - Mutje aan mutje ston-
den de bezoekers afgelopen zater-
dag 23 januari in Joppe. Het ca-
fé presenteerde weer livemuziek en 
dit blijkt in trek. Dit keer was het de 
beurt aan de Creedence Clearwater 
Revival coverband ‘Up around the 
Band’. Naast bezoekers uit Aalsmeer 
en omgeving hadden de vier heren 
ook fans uit hun ‘eigen’ Nieuwkoop 
meegenomen. 
Het klikte, er hing een prima sfeer. 
In harmonie werd gezamenlijk ge-
noten van hits uit de jaren zestig, 
zoals ‘Proud Mary‘, ‘Bad Moon Ri-
sing’ en meezingen deed menig-
een met ‘Have you ever seen the 

Rain’. Tijdloos, zo bleek. Het vier-
tal verdient een compliment, prima 
gespeeld. De bezoekers waren het 
na afloop eens. “Een heel gezellige 
avond gehad.” 
De volgende livemuziek avond is op 
zaterdag 6 februari. De vijfmansfor-
matie ‘Shit Happens’ is geboekt. Op 
zaterdag 20 februari is het ‘podi-
um’ van Joppe in het Centrum voor 
de jonge Haarlemse band ‘The He-
drens’ en alvast noteren: Op zater-
dag 5 maart komt ‘Wildcat’ uit Ku-
delstaart en omgeving in een nieu-
we, grotere samenstelling optreden. 
De bandavonden beginnen rond 
21.00 uur en zijn gratis te bezoeken.



Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 30 januari:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – De Vecht 1 14.30 u
F.C.A. 2 - Volendam 2(rkav) 11.45 u
F.C.A. Vet. – Buiksloot Vet. 14.30 u
Vrouwen
DVVA VR 3 - F.C.A. VR1 12.30 u
Junioren
F.C.A. A2 – Velserbroek A2 16.00 u
Waterwijk B2 - F.C.A. B1 15.00 u
Geel Wit B1 - F.C.A. B2 14.30 u
F.C.A. B4 – Velserbroek B2 14.00 u
F.C.A. C2 – Overbos C2 11.45 u
F.C.A. C3 – V&V C1 14.30 u
F.C.A. C4 – RKAVIC C1 14.00 u
F.C.A. C5 - UNO C4 12.00 u
Pupillen
F.C.A. D1 – Swift D1 10.15 u
UNO D1 - F.C.A. D2 12.30 u
F.C.A. D3 – Ouderkerk D2 12.00 u
Diemen D3 - F.C.A. D4 13.30 u
Overbos D5 - F.C.A. D5 13.30 u
F.C.A. D7 – F.C.A. D6 12.00 u
F.C.A. E1 – Zeeburgia E3 10.15 u
DIOS E2 - F.C.A. E2 10.00 u
Hillegom E2 - F.C.A. E3 10.00 u
F.C.A. E4 – Hertha E2 10.15 u
SCW E2 - F.C.A E5 8.45 u
ZO United E4 - F.C.A. E6 11.30 u
F.C.A. E7 – KDO E2  8.45 u
F.C.A. E8 – RKDES E8  8.45 u
Roda’23 E14 - F.C.A. E9 9.00 u
Fortius F2 - F.C.A. F1 10.00 u
F.C.A. F2 - Amstelveen F2 8.45 u
Tos Actief F1 - F.C.A. F3 10.15 u
F.C.A. F4 – TABA F2 10.15 u
DCG F5 - F.C.A. F5  9.00 u
Hoofddorp F11 - F.C.A. F6G  8.45 u
F.C.A. F7G – UNO F5 10.15 u
UNO F9 - F.C.A. F8  8.30 u
Kon HFC F15 - F.C.A. F9  9.45 u
F.C.A. F10 – DWS F5  8.45 u
ZO United F5 - F.C.A. F11 9.00 u
F.C.A. F12M – Diemen F12M 8.45 u
V&V F3 - F.C.A. F13  9.30 u
F.C.A. F14 – DSS F16  8.45 u
Meisjes
FCA MA1–Purmerend MA1 16.00 u
WSV’30 MB1 - F.C.A. MB1 13.15 u
KDO MB1 - F.C.A. MB2 13.30 u
Utrecht MD1 - F.C.A. MD1 15.15 u
F.C.A. MD2 – Diemen MD1 8.45 u
Alliance’22 ME1-FCA ME1 14.30 u 
FCA ME2–Legm.vogels ME1 10.15 u

R.K.D.E.S.
RKDES D2–Legm.vogels D4 11.00 u
Legm.vogels D3-RKDES D3 13.00 u
Buiksloot E2 - R.K.D.E.S. E1 10.45 u
WestUnited E2 - RKDES E2 10.00 u
R.K.D.E.S. E3 – Argon E5 11.00 u

R.K.D.E.S. E4 – Roda’23 E7 9.30 u
R.K.D.E.S. E5 – Roda’23 E9 11.00 u
Legm.vogels E6 - RKDES E6 11.00 u
RKDES E7 – Legm.vogels E7 9.30 u
F.C.A. E8 - R.K.D.E.S. E8  8.45 u
R.K.D.E.S. F1 – Waterwijk F2 11.00 u
RKDES F2 – Zeeburgia F4 11.00 u
R.K.D.E.S. F3 – VVC F2 9.30 u
R.K.D.E.S. F4 – SDW F4  9.30 u
NFC F3 - R.K.D.E.S. F5 9.30 u
R.K.D.E.S. F6 – Roda’23 F11 11.00 u
R.K.D.E.S. F7 – Martinus F11  9.30 u
Amstelveen F7 - RKDES F8 8.45 u
RKDES F9 – Amstelveen F10  9.30 u
Vrouwen
Hoofddorp - RKDES VR1 14.30 u
Meisjes
Ouderkerk M1-RKDES M1 12.30 u
RKDES MC1–Roda’23MC2 11.00 u
RKDES MD1–Buitenveldert 12.30 u
CSW MD3 - RKDES MD2 9.45 u
RKDES ME1 – A’veen ME1 11.00 u

S.C.W.
S.C.W. 1 – ZSGO/WMS 1 14.30 u
Legm.vogels 3 - S.C.W. 4 15.00 u
Junioren
Olympia B2 - S.C.W. B1 12.45 u
S.C.W. C1 – VVC C2 11.00 u
Schoten C2 - S.C.W. C2 10.30 u
Pupillen
S.C.W. D1 – Hillegom D3  8.45 u
S.C.W. D2 – Pancratius D8  8.45 u
S.C.W. E1 – HBC E2 11.00 u
S.C.W. E2 - F.C.A. E5 8.45 u
Roda’23 F5 - S.C.W. F1 11.00 u
S.C.W. F2 – Meteoor F4  8.45 u
Meisjes
Hoofddorp MB1-SCW MB1 13.00 u
SCW MC1 – Waterloo MC2 10.15 u
Kon.HFC ME2 - S.C.W. ME1 14.45 u

Zondag 31 januari:
F.C. AALSMEER
Nautilus 1 - F.C.A. 1 14.00 u
Alliance’22 4 - F.C.A. 2 14.00 u
F.C.A. 3 – Abcoude 4 11.30 u
F.C.A. 5 – Sp.Martinus 3 11.30 u
F.C.A. 6 – Portugal.Adam 2 14.00 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – NFC 1 14.00 u
Kon.HFC 7 - R.K.D.E.S. 6 12.00 u
Junioren
EDO B1 - R.K.D.E.S. B1 11.00 u
RKDES B2 – Buitenboys B5 10.00 u
Kon.HFC C2 - R.K.D.E.S. C1 12.30 u
Roda’23 C3 - R.K.D.E.S. C2 12.00 u
Overbos C3 - R.K.D.E.S C3 10.00 u
RKDES C4 – Buitenboys C9 12.00 u

Geslaagde kaartavond 
voor kinderboerderij
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 22 
januari hield buurtvereniging Horn-
meer in het buurthuis aan de Roer-
domplaan een kaartavond ten bate 
van kinderboerderij Boerenvreugd. 
Een kleine vijftig kaarters streden 
met elkaar om leuke prijsjes, maar 
het ging natuurlijk allereerst om de 
gezelligheid. 
Er is een leuk bedrag bijeen gekaart, 
dat is overhandigd aan enkele aan-
wezige vrijwilligers van de kinder-
boerderij, die zelf ook mee speel-
den. De winnaars zijn Jaap Stevens 
en Bert Buys met 5740 punten. Voor 
hen en zeven andere koppels waren 
er mooie prijzen. 

De kinderboerderij is heel blij met 
het initiatief van buurtvereniging 
Hornmeer. Een beetje extra financi-
ele steun is altijd meegenomen en 
bruikbaar!

Kwart marathon zaterdag
Op zaterdag 30 januari organiseert 
buurtvereniging Hornmeer een 
kwart marathon kaarten. De aan-
vang is 10.00 uur, zaal open vanaf 
9.30 uur voor inschrijving, koffie en 
thee. De kosten zijn 10 euro per per-
soon, daar is een lunch bij inbegre-
pen. Iedere kaartliefhebber is van 
harte welkom in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3.

Voetbalwedstrijd tegen Renswoude
FC Aalsmeer hield het tot 
het laatst spannend: 1-2
Aalsmeer - Het was voor de FC 
Aalsmeer (zaterdag) een dag met 
een gouden randje. De moeilijke 
uitwedstrijd tegen Renswoude werd 
gewonnen met 1-2 en FC Alme-
re ging thuis onderuit tegen De Bilt 
met 1-3. En zo stond FC Aalsmeer 
aan het eind van de middag op een 
gedeelde eerste plaats met FC Al-
mere. De traditionele selfie – al-
leen bij winst – kon gemaakt wor-
den. In de bus op de terugreis zat 
de stemming er goed in. Gemak-
kelijk ging het allemaal niet. Tom 
Doeswijk stond niet in de basis van-
wege een lichte blessure opgelo-
pen tijdens de midweekse vriend-
schappelijke wedstrijd tegen Argon 
(uitslag 1-1). Voor de rest stond het 
elftal vast. Al vanaf het fluitsignaal 
van de uitstekend leidende scheids-
rechter A.S. Greveling zat de FC er 
bovenop. Trainer Cor van Garderen 
had het tactisch goed op een rij-
tje gezet. Renswoude werd erdoor 
verrast. De enige tekortkoming aan 
Aalsmeer-zijde was het afmaken. 
Kansen werden er genoeg gemaakt. 
Een 0-3 voorsprong bij rust zou 
aannemelijk geweest zijn. De mooi-
ste kansen werden door Calvin Kos-
ter en Michal Kocon niet verzilverd. 
Keeper Jacco van Ginkel van Rens-
woude had hier eveneens een aan-
deel in. Aanvallend had Renswoude 
niets in te brengen. Alleen de 17-ja-
rige Ralph Boom maakte het Ar-
naud van Leeuwen op het midden-
veld knap lastig. Achterin bij de FC 
stond het als een huis. Het tandem 
Burak Sitil en Thomas Harte gaf 
niets weg en doelman Mike Eman 
hoefde zelden in te grijpen. Op het 
middenveld had Wesley van Schaik 
een groot aandeel in de aanvallende 
impulsen van de FC. Alleen op het 
‘moment suprême’ kwam het er nog 
niet uit en stond het na 45 minu-
ten gewoon 0-0. In de tweede helft 

bleef Aalsmeer goed en gecontro-
leerd spelen. Het echte schot om het 
af te maken kwam maar niet. Cor 
van Garderen verhoogde de druk 
op Renswoude door twee wissels in 
te brengen in de 60e minuut: Tom 
Doeswijk en Kevin Vermeij voor Ar-
naud van Leeuwen en Roger Groot-
faam. Thomas Harte verhuisde hier-
door naar het middenveld en samen 
met Tom Doeswijk bleek het een 
gouden greep. Helaas, zoals het wel 
meer gaat, het eerste doelpunt viel 
aan de andere kant. Een vrije trap 
werd prachtig ingeschoten door Ni-
co van den Bosch, 1-0. Het was een 
tegenslag, maar de FC bleef voet-
ballen. Van paniek was geen spra-
ke. Een vrije trap in de 71e minuut 
door Burak Sitil werd door doelman 
Jacco van Ginkel stijlvol uit de krui-
sing geslagen. Gerechtigheid kwam 
in de 72e minuut. Uit een dieptepass 
van Calvin Koster liep Michal Ko-
con de gehele verdediging eruit in-
clusief de keeper, 1-1. FC Aalsmeer 
ging voor de drie punten. In de 86e 
minuut was het raak. Uit een voorzet 
van Salih Yildiz was het Michal Ko-
con die uit de draai iedereen verras-
te evenals de meegereisde suppor-
ters, 1-2. Wissel 88e minuut: Bart de 
Jong voor de goed spelende Salih 
Yildiz. Een ontketende Michal Ko-
con schoot in de 90e minuut rake-
lings naast. En na 92 minuten was 
het groot feest aan de Aalsmeer 
kant. Komende zaterdag 30 januari 
wordt thuis gespeeld aan de Beet-
hovenlaan tegen ‘De Vecht’. Het is 
de eerste competitiewedstrijd op 
het nieuwe complex. Aanvang 14.30 
uur. In de tweede klasse B staan FC 
Almere en FC Aalsmeer op een ge-
deelde eerste plaats met 28 punten 
uit 14 wedstrijden en De Bilt derde 
met 26 punten. 

Jack van Muijden

Voetbal zondag
RKDES zet zegereeks voort: 
4-0 winst op Nautilus
Kudelstaart - RKDES heeft na de 
winterstop de draad weer opgepakt 
door thuis Nautilus met 4-0 te ver-
slaan en leidt nu fier aan kop met 6 
wedstrijden gespeeld en 18 punten 
in de tweede periode. In de winter-
stop werd er vriendschappelijk ge-
speeld tegen FC Almere (1-1) en te-
gen de Kickers uit Leimuiden wat 
een 3-1 winst opleverde. Nautilus 
uit Amstelveen was de eerste tegen-
stander na de winterstop waartegen 
de plaatselijk FC het moest opne-
men. In de uitwedstrijd werd er nog 
gelijk gespeeld, wat toen zoveel tu-
mult opleverde. Nadat de scheids-
rechter de wedstrijd eerst had afge-
floten bij een 3-2 voorsprong voor 
RKDES, hervatte hij weer de wed-
strijd en keurde alsnog de winnende 
treffer af. Maar goed dat was toen 
en nu een half jaar verder en RK-
DES een stuk volwassener gewor-
den zeker in het afmaken van de 
kansen. De Afas/Nieuwendijk miste 
in deze wedstrijd Lennart Kok en Je-
roen Bakker. Hun plaatsen werden 
ingenomen door Raymond Baars en 
Gijs Lentjes. Raymond Baars had ei-
genlijk al in de tweede minuut de 
thuisploeg op voorsprong kunnen 
brengen, alleen op de keeper af, 
maar de keeper bleef hem de baas. 
Toch was het vlak daarna wel raak. 
Michael van Woensel, die erg veel 
vrijheid kreeg om vanaf de rechter-
kant op te komen, maakte met een 
bekeken schot in de lange hoek via 
de paal de 1-0. Beide ploegen zoch-
ten met combinatie voetbal de aan-
val, maar beide ploegen waren erg 
onzorgvuldig hierin zodat het er al-
lemaal wat rommelig uitzaag.
De verdediging van RKDES stond in 
ieder geval weer als een huis. Onder 
leiding van Chiel Kok en Ivo Lentjes, 
geeft de verdediging al weken geen 
krimp en die ene keer dat er door-
heen gekomen wordt, staat keeper 

Tijn Kraak op de juiste plaats. Niet 
voor niks is in de laatste zes wed-
strijden maar één tegen goal geïn-
casseerd. 
Ondanks dat er niet een echt veld 
overwicht van één van de ploegen 
was, kwam RKDES toch op 2-0. 
Raymond Baars stond precies op de 
juiste plek om binnen te tikken na-
dat de keeper van Nautilus de bal 
blijkbaar ontzettend heet vond en 
los liet. Kort voor rust werd het zelfs 
3-0 voor de plaatselijke FC. Ditmaal 
werd er gescoord uit een corner. Het 
was de meegekomen Ivo Lentjes die 
de hoge bal bij de tweede paal te-
rug kopte en laat daar nou net Roy 
Endhoven staan en die dacht waar-
schijnlijk, nou als ik hier toch sta 
schiet ik hem er maar in. In de eer-
ste 15 minuten van de tweede helft 
speelde RKDES best weer slordig 
met onnodig balverlies, 3-1 werd het 
bijna toen een speler vanaf de mid-
denlijn op doel pegelde en de paal 
raakte. Op zich wel knap van die af-
stand. Maar daarna was het alleen 
maar RKDES wat de klok sloeg: 
prachtige aanvallen en legio kan-
sen, één daarvan een (voor de ou-
dere lezers) Bep Bakhuis kopbal van 
Maarten van Putten, die over ging. 
De ingevallen Rutger Spaargaren 
liet wederom zien een echt talent te 
zijn door regelmatig over rechts zijn 
tegenstanders te overvleugelen. Na 
één van zijn acties knalde Gijs Len-
tjes de bal maar net naast maar bij 
een volgende voorzet was het wel 
raak Lars Winters kopte fraai de 4-0 
op het scorebord en dit was tevens 
de eindstand.
Komende zondag speelt RKDES 
wederom thuis en nu tegen NFC, de 
enige ploeg tot nu toe die de Afas/
Nieuwendijk brigade wist te ver-
slaan. Het werd eerder deze compe-
titie 2-1 voor de Amstelveners.
Eppo

Langebaan schaatsen
Startplek Imke Brommer 
voor NK Allround!

Kudelstaart - De VZOD schaats-
ster Imke Brommer uit Kudelstaart 
heeft bij de A junioren het afgelo-
pen weekend een startbewijs bin-
nengehaald voor het NK allround. 
Imke, die uitkomt voor het A-juni-
oren/ Neo senioren selectie team 
van de schaatsacademie Haarlem, 
behaalde dit startbewijs bij de lan-
delijke voorwedstrijd door op de 9e 
plaats te eindigen. Imke had zich via 
het gewestelijk kampioenschap en 
de regionale voorwedstrijd voor de-
ze cruciale landelijke voorwedstrijd. 
In de Elf stedenhal in Leeuwarden 
moest ze op de zaterdag de 500 me-

ter en de 1500 meter rijden. Op de 
500 meter reed ze met een wat on-
stabiele 500 meter naar een 11e tijd 
van 42.93. Hierna volgde de 1500 
meter die ze redelijk reed. Met een 
tijd van 2.13.49 kwam ze op deze af-
stand toch uit op een tegenvallende 
17e plaats. In het tussenklassement 
stond Imke na de eerste dag op een 
14e plek die in het eindklassement 
geen recht zou geven op een ticket 
naar het NK Allround voor A juni-
oren. Op de tweede dag moest ze 
haar 3000 meter op de wat betere 
ijsvloer dan de zaterdag. In het deel-
nemersveld van 24 rijdsters werd ze 
op deze afstand met een prachtige 
tijd van 4.36.58 uiteindelijk 5e! Hier-
mee reed Imke 6 seconden van haar 
persoonlijke record af en verpul-
verde zij tevens het clubrecord van 
VZOD dat al stamde uit 1999. 
Met de uiteindelijk 9e plek in het 
eindklassement verzekerde Imke 
zich als eerstejaars A junior voor 
een startplek op het NK allround in 
Alkmaar. Op dit NK rijden ook rijd-
sters mee die al meegedaan hebben 
met de NK’s voor senioren! Het NK 
wordt verreden op vrijdagavond 12 
en zaterdag 13 februari. Imke vol-
gen kan via haar website www.im-
kebrommer.nl.

ZABO Zaalvoetbal
IBH Aalsmeer klopt Lemo
Aalsmeer - Na negen wedstrijd 
avonden zit de eerste competitie 
helft erop bij de ZABO. Voor het bin-
nenhalen van het kampioenschap 
komen dit seizoen slechts twee 
ploegen in aanmerking. De huidige 
koploper Sportcafé de Midi’s is na 
negen duels nog steeds ongeslagen 
en heeft alleen Atlas Lions als titel-
concurrent. Het verschil bedraagt 
drie punten en beide teams spelen 
binnenkort tegen elkaar (13 februa-
ri in De Bloemhof). 
De negende speelronde van de ZA-
BO competitie vond afgelopen za-
terdag 23 januari plaats in de Ku-
delstaartse Proosdijsporthal. De 
eerste wedstrijd Café Sportzicht te-
gen FC Madrevo kreeg de uitslag 
van 5-0 toebedeeld. Kids Aktief had 
EZ Flower als tegenstander en won 
de partij met de ruime cijfers van 
8-2. Vervolgens trad Amsec Piller 
aan tegen Atlas Lions. Het publiek 
zag vooral in de eerste helft een ge-
lijkwaardige en spannende pot zaal-
voetbal. Het duurde lang voordat de 
openingstreffer kon worden geno-
teerd op het scorebord. Twee minu-
ten voor de wissel zorgde Atlas Li-
ons voor 0-1. Die voorsprong werd 
in het begin van de tweede helft 

verdubbeld: 0-2. Amsec Piller pro-
beerde de achterstand te verkleinen 
maar slaagde hier niet in. Met name 
Mark Pothuizen had grote pech met 
schoten die eindigden op paal en 
lat. Atlas Lions speelde beter en was 
succesvoller met de afronding. Na 
de 0-3 wist de nummer twee van de 
ZABO ranglijst nog éénmaal te sco-
ren en hiermee sloot Atlas Lions het 
duel af met een verdiende 0-4 over-
winning. De vierde wedstrijd van de 
avond ging tussen IBH Aalsmeer en 
het team van Lemo. De partij bleef 
spannend tot het laatste fluitsignaal 
en uiteindelijk won IBH Aalsmeer 
nipt met 2-1. Door de zege én de 
drie punten is IBH Aalsmeer ge-
stegen naar de vierde plaats in de 
stand. Lijstaanvoerder Sportcafé 
de Midi’s tenslotte had totaal geen 
moeite met Koning Nieuwendijk: 
einduitslag 9-2.
Huidige stand: Sportcafé de Mi-
di’s 9-27, Atlas Lions 9-24, Kids Ak-
tief 9-18, IBH Aalsmeer 9-12, Am-
sec Piller 9-12, Café Sportzicht 9-10, 
LEMO 9-8, EZ Flower 8-7, FC Ma-
drevo 8-7, Koning Nieuwendijk 9-4. 
De tiende speelronde van de ZA-
BO volgt op zaterdag 6 februari in 
de Proosdijhal Kudelstaart.

Wouter Vermeulen (24) valt in voor zieke Bart Verheul.

Zaalkorfbalcompetitie
Wisselvallig VZOD ten 
onder tegen GKV
Kudelstaart - Na de gewonnen 
thriller van vorige week zaterdag 
waren de verwachtingen voor dit 
weekend weer hoog gespannen bij 
de volleyballers van VZOD. De pou-
le in de tweede klasse ontloopt el-
kaar niet veel, dus de keurige Ku-
delstaartse middenmoter vertrok vol 
goede moed naar Den Haag voor de 
wedstrijd tegen GKV. Eerder deze 
zaterdag was er winst voor de VZOD 
teams B1, A1, 3 en 2, dus een over-
winning van VZOD/FIQAS zou voor 
een superzaterdag zorgen. Wouter 
Vermeulen verscheen binnen de lij-
nen voor de zieke Bart Verheul. Na 
vijf minuten aftasten scoorde Josi-
ne Verburg de 0-1 via een doorloop-
bal. GKV was wakker geschud en 
maakte vijf treffers op rij: 5-1. Jes-
sica Zijerveld bracht vanonder de 
paal middels een chaosbal de stand 
op 5-2 en in dezelfde minuut met 
een mooie doorloopbal 5-3. Nadat 
GKV weer trefzeker was geweest, 
benutte Eric Spaargaren een straf-
worp waarna GKV opnieuw scoor-
de. Zo bleef VZOD aan het elastiek 
hangen en werd het verschil via 9-6 
naar 12-8 niet meer dan vier. Op 13-
9 benutte Spaargaren een strafworp 
na een sublieme pass van Verburg 
op Alyssa te Riele die een dansen-
de paal voor zich te zien kreeg: 13-
9. VZOD speelde echter verre van 
overtuigend en bleef moeizaam in 
het spoor van de opponent. Nadat 
GKV weer had gescoord was het 
Martijn Vervark die de ruststand op 
14-10 bepaalde. Een ruststand waar 
in theorie nog alles mogelijk was, 
maar dan moest VZOD in de tweede 
helft wel uit een ander vaatje tappen 
en het gif terugbrengen in de ploeg. 
Dit leek te gebeuren want Spaarga-
ren bediende gelijk in de eerste mi-
nuut Te Riele en zij scoorde onder 
de paal de 14-11. GKV beantwoord-
de echter gelijk met een doorloop-
bal. Er brak toen een fase van tien 
minuten aan waarin de beide teams 

de korf niet wisten te vinden. Het 
was uiteindelijk GKV die mede door 
het betere hang- en trekwerk fy-
siek de Kudelstaarters overvleu-
gelde. Zij scoorden driemaal ach-
ter elkaar waar VZOD juist grossier-
de in plaatsfouten. Zowel in aanval-
lend als verdedigend opzicht werd 
VZOD met alle beschikbare mid-
delen weinig ruimte gegund en dit 
spelletje werd door GKV slagvaar-
dig en vakkundig uitgespeeld. De 
jonge scheidsrechter bepaalde de 
grenzen en die wist GKV feilloos op 
te zoeken. De frustratie bij de Ku-
delstaartsers groeide met de minuut 
en dit kwam het spel van VZOD niet 
ten goede. En dat is nog eufemis-
tisch uitgedrukt. Verburg scoorde 
nog wel een vrije bal (18-12), maar 
daarna was het weer GKV dat de 
klok sloeg met een zevenklapper 
binnen zes minuten: 25-12. VZOD 
lag op zijn rug en wist de weg naar 
de korf in de tweede helft nog maar 
nauwelijks te vinden waar GKV de 
Kudelstaarters aan alle kanten voor-
bij liep. Ook de normaal zo beheers-
te coach Frits Visser kon zich langs 
de lijn niet meer inhouden en richt-
te zijn pijlen op de scheidsrechter 
die de ene na de andere merkwaar-
dige beslissing nam. Om zijn auto-
riteit te onderstrepen vond hij het 
nodig om aantal VZOD-ers in deze 
wedstrijd te noteren wat de smaak 
na afloop extra wrang maakte. Zo 
werd het nog een tumultueuze slot-
fase waarin, toen de stofwolken op-
getrokken waren, het scorebord een 
eindstand aangaf van 29-15. Trai-
ner/coach Frits Visser na afloop: 
“We hebben mentaal verloren van 
een (te) scherp spelend GKV.” Ge-
lukkig is er aanstaande zaterdag 30 
januari alweer een mooie kans om 
deze wedstrijd te vergeten als Tri-
az om 14.30 uur naar de Proosdij-
hal komt. En met alle trommelende 
en toeterende jeugd moet dat VZOD 
weer op het juiste spoor zetten.

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 29 ja-
nuari is er weer gewoon kaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. Iedere 
kaartliefhebber is van harte welkom in 
het buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Klaverjassen en jokeren staan op 

het programma. Aanvang is 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur voor koffie, 
thee en inschrijving. Het koppelkaar-
ten op 22 januari is gewonnen door 
Jaap Stevens en Bert Buijs met 5740 
punten, op twee Wim Springintveld en 
Rijk van Egdom met 5374 punten en 
op drie Fred Maas en Piet Gortzak met 
5316 punten. De poedelprijs was voor 
het koppel Essy van Es en Marja van 
Schip met 3195 punten.
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BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING (WMO) IN 2016
Aalsmeer zorgt ervoor.

Mensen die graag thuis willen blijven wonen, maar hierbij wel wat 
hulp nodig hebben, kunnen bij Zorgcentrum ‘t Kloosterhof onder 
andere terecht voor maaltijden en wijkzorg. De medewerkers van 
het zorgcentrum vinden het heel belangrijk dat mensen zelf de re-
gie over hun leven kunnen behouden. Ook als zij (chronisch) ziek 
zijn. De verzorgenden/verpleegkundigen bieden hulp in uiteenlo-
pende situaties. Bij het aan- en uitkleden, in en uit bed gaan, was-
sen, geven van injecties, medicijngebruik, incontinentieproblemen 
en het leren omgaan met een ziekte of handicap. Aankomend jaar 
wordt de zaal verbouwd. Op dit moment kunnen wijkbewoners al 
gedurende de dag deelnemen aan de activiteiten, bijvoorbeeld ’s 

morgens koffi edrinken, ‘s middags de maaltijd nuttigen, deelne-
men aan georganiseerde activiteiten, zoals: bewegen, hersengym-
nastiek, bingo, luisteren naar muziek, creatieve middagen enz. Dit 
wordt uitgebreid na de verbouwing en dan kunnen wijkbewoners 
hier tevens terecht voor gerichte dagbesteding. Ook de ondersteu-
ning aan mantelzorgers wordt uitgebreid.

Op dit moment traint het zorgcentrum vrijwilligers om te helpen 
bij de ondersteuning. ‘t Kloosterhof werkt hierbij samen met Zorg-
centrum Aelsmeer. Meer informatie kunt u verkrijgen via het Soci-
aal loket van de gemeente Aalsmeer. 

Zorgcentrum ‘t Kloosterhof breidt
dienstverlening uit

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
kunnen u helpen! 
De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en regels veranderen voortdurend. Dit is vooral voor 
ouderen een probleem. Als zij bovendien niet zo handig zijn met de computer, is het vaak lastig de 
juiste informatie te vinden. Zij kunnen dan gebruik maken van een Vrijwillige Ouderen Adviseur. 

De Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) zijn goed thuis in de wereld van welzijn, wonen en 
vervoer en hebben een gedegen opleiding achter de rug. Een VOA biedt een luisterend oor, ad-
viseert bij welke organisatie of instelling u moet zijn, helpt u bij het verzamelen van de beno-
digde informatie, ondersteunt u bij een keukentafelgesprek etc. U hoeft geen lid te zijn van een 
ouderenorganisatie en de adviezen zijn gratis.
Voor meer informatie: www.voa-aalsmeer.nl, info@voa-aalsmeer.nl of bel (0297) 321143.

Ondersteuning van mantelzorgers
Zorgt u intensief voor een naaste met een chronische ziekte of beperking? Dan bent u mantelzor-
ger. Als u langere tijd intensief zorgt voor een naaste, dan kunt u zelf ook wel eens ondersteuning 
gebruiken. Mantelzorg & Meer biedt u praktische en emotionele steun, cursussen, gespreksgroepen 
en mantelzorg- en ontmoetingscafés. Een mantelzorgconsulent kan met u meedenken over vragen 
als: Waarvoor en hoe kan ik hulp inschakelen? Welke zorg- en hulpinstanties zijn er in mijn omge-
ving? Welke fi nanciële regelingen zijn er? Wat kan ik met mijn werkgever regelen? Verder organi-
seert Mantelzorg & Meer verschillende cursussen, gespreksgroepen en respijtzorg (waarbij een vrij-
williger even uw taken overneemt). 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal loket van de gemeente.

Werken aan vitale buurten 
Op 20 januari vond een bijeenkomst plaats over sociale samenhang in Aalsmeer. Een van de belangrijk-
ste onderwerpen voor het college van burgemeester en wethouders is de aanpak van eenzaamheid. So-
ciale samenhang en cohesie zijn daarvoor heel belangrijk, zeker nu mensen langer thuis blijven wonen. 
Het is goed als er een netwerk is van vrijwilligers, professionals, buren, vrienden en familie. Maar hoe 
komen we tot meer sociale samenhang? En wat is daarvoor nodig? De input van deze bijeenkomst zal op 
dinsdag 16 februari worden besproken met professionele netwerkpartners, bestuurders van wijkover-
leggen en bewoners. Vervolgens worden de plannen voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.

“Trots op de gezamenlijke
inspanning en betrokkenheid”
“Sinds januari 2015 hebben alle gemeenten in Nederland grote taken van het Rijk overgenomen. Het 
gaat daarbij om jeugdhulp, begeleiding en ondersteuning (Wmo) en hulp bij het zoeken naar (passend) 
werk. Tegelijkertijd werd van de gemeenten verwacht dat zij deze taken met minder geld zouden uit-

voeren. We hebben voor deze decentralisaties weinig tijd 
gekregen. Ook een visie van het Rijk ontbrak. Gelukkig 
kan ik zeggen dat we in Aalsmeer door een goede voor-
bereiding samen met de zorgaanbieders, de gemeente-
raad en de Wmo-raad een stevig fundament hebben kun-
nen leggen voor de taken rondom zorg en ondersteuning. 
Ook ons budget bleek voldoende om deze nieuwe taken 
te vervullen en ook de komende jaren hebben we extra 
budget gereserveerd. Cliënten wisten ons direct telefo-
nisch, aan de balie en via de website te vinden. Het aan-
tal klachten over onze dienstverlening viel reuze mee, 
we ontvingen zelfs complimenten. Ik heb daarom veel 
bewondering voor alle partijen die verantwoordelijk zijn 
voor de begeleiding en ondersteuning in Aalsmeer. 

Maar dat betekent niet dat we nu achterover kunnen 
leunen. We staan namelijk voor een fl ink aantal uitda-
gingen, zoals de vergrijzing. Hierdoor zal de zorgvraag 
steeds meer toenemen. We moeten daarom een beroep 
doen op de eigen kracht van mensen en van hun omge-
ving. Maar ook daarbij moeten we alert zijn. Mantelzor-
gers voelen zich vaak overbelast. Na enkele jaren is vaak 
de rek eruit. We zetten als gemeente daarom niet alleen 
in op ondersteuning van mensen met dementie, maar 
willen ook de respijtzorg uitbreiden voor hun partners. 

Een ander belangrijk item is uitbreiding van de woonzorgzones, zoals bij Mijnsheerlyckheid, Zuider-
kerk en Nieuw-Oosteinde. We horen van veel mensen hoeveel baat ze hierbij hebben. 

Als ik na een jaar de balans opmaak, kan ik zeggen dat ondanks dat we er als gemeente grote verant-
woordelijkheden bij hebben gekregen, ik toch blij ben dat wij nu deze taken uitvoeren. We weten be-
ter wat er speelt onder onze inwoners, de lijntjes met onder andere zorgaanbieders, scholen en huis-
artsen worden steeds korter, waardoor we meer preventief kunnen werken of in een vroeg stadium 
kunnen ingrijpen. En dit voorkomt vaak dat we zwaardere zorg of ondersteuning moeten inzetten. Ik 
voer als wethouder vaak gesprekken met professionals. Ik wil namelijk uit de eerste hand horen wat 
hun ervaringen zijn en wat ze van ons als gemeente verwachten. Zo kunnen we onze begeleiding en 
ondersteuning blijven verbeteren.”

Ad Verburg,
Wethouder Zorg en Welzijn

“Geweldig dat er mensen
zijn zoals Anton”
Tegenwoordig kiezen veel oudere mensen of mensen met een beperking ervoor thuis te blijven wo-
nen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Om de regie over hun eigen leven te kunnen behouden, 
hebben zij soms wel wat hulp nodig. Bijvoorbeeld van een vrijwilliger die helpt de tuin te onderhou-
den, zoals Anton Buffi ng. Anton werkt sinds april ongeveer een keer per maand bij Coby de Vries 
(82). “Ik werk niet meer fulltime en heb daardoor wat tijd over. Op de site van ‘Zorg voor Elkaar’ 
staat een hele lijst met vrijwilligerswerk. Ik heb me opgegeven voor allerlei klussen, waaronder dus 
tuinonderhoud. Naast het tuinonderhoud bij Coby, geeft Anton ook hardlooptrainingen aan kin-
deren met autisme van Ons Tweede Thuis. “Dat is ontzettend leuk. Laatst trainde ik een meisje, 
dat me overstelpte met vragen. Haar begeleidster zei later: ‘dat doet ze echt normaal nooit. Ze ver-
trouwt je!’ Op zo’n moment weet je dat je daadwerkelijk iets kunt betekenen voor een ander. Daar 
doe je het voor.” Coby glundert terwijl Anton zijn verhaal vertelt. “Ik vind het geweldig dat er men-
sen zijn zoals Anton.”

U kunt zich aanmelden voor vrijwilligerswerk via www.zorgvoorelkaar.com/aalsmeer. Ook als u op zoek 
bent naar hulp, kunt op deze online marktplaats terecht. Vanaf maart 2016 verandert de naam van de 
website in: www.aalsmeervoorelkaar.nl. 

Ontmoetingscentrum voor
mensen met dementie 
In Aalsmeer wonen ruim 400 mensen met een vorm van dementie. Omdat de bevolking vergrijst en we steeds 
ouder worden, zal dat aantal de komende jaren alleen maar toenemen. Tegelijkertijd kunnen steeds minder 
mensen terecht in verzorgings- of verpleeghuizen. Thuiswonende ouderen met dementie kunnen op indicatie 
onder andere gebruik maken van het Ontmoetingscentrum van Zorgcentrum Aelsmeer, waar zij ondersteuning 
en begeleiding kunnen krijgen. Sinds 2013 is er ook een inloopcentrum.

Het Ontmoetingscentrum biedt een ondersteuningsprogramma voor mensen met cognitieve klachten, (be-
ginnende) dementie en/of somatische aandoeningen. De activiteiten hebben als doel de hersenen te prik-
kelen én deel te blijven nemen aan de maatschappij. Het centrum biedt daarmee een totaalpakket. Coördi-
nator Ellen Millenaar: “Als ouder worden gepaard gaat met klachten als vergeetachtigheid en passiviteit, is 
het belangrijk dat hulp gemakkelijk bereikbaar is. De gemeente Aalsmeer heeft subsidie verleend voor  het 
inloopcentrum aan Zorgcentrum Aelsmeer om deze laagdrempelige hulp te kunnen bieden. Tevens kunnen 
we maatwerk bieden aan mensen met een hersengerelateerde diagnose. Bij het Sociaal loket kan daarvoor 
een indicatie worden aangevraagd.” Het Ontmoetingscentrum biedt ook informatiebijeenkomsten en ge-
spreksgroepen voor partners en andere mantelzorgers en voor kinderen van mensen met dementie. Mille-
naar: “De omgeving onderschat wel eens hoe zwaar de zorg voor een demente partner of ouder kan zijn. 
Iedereen is hier welkom voor handvatten, advies en het delen van ervaringen.” 
Voor meer informatie over het inloopcentrum kunt u contact opnemen met Ellen Millenaar, op maandag, 
woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur, tel: 06 – 22468574, emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl. 

Het Sociaal loket
De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
en actief meedoen aan de samenleving. Maar dat is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Voor ouderen en mensen met een 
beperking of chronische ziekte is zelfstandig wonen, bood-
schappen doen of vrienden opzoeken soms een hele opgave, 
waar zij wel wat hulp bij kunnen gebruiken. 

Woont u in Aalsmeer en heeft u hulp of ondersteuning no-
dig? Als u er zelf of met behulp van uw netwerk niet uit-
komt, kunt u contact opnemen met het Sociaal loket om 
melding te doen van het probleem dat u ervaart. Dat kan 
telefonisch, aan de balie of via de website (kijk onder ‘So-
ciaal  loket’ op www.aalsmeer.nl). Als niet direct een op-
lossing voorhanden is, neemt een medewerker van de ge-
meente binnen twee weken contact met u op om uw pro-
bleem te bespreken. Als het nodig is, komt de consulent op 
huisbezoek. Tijdens het gesprek bekijkt u samen wat u zelf 
kunt doen, wat mensen in uw omgeving voor u kunnen be-
tekenen en welke hulp of ondersteuning u eventueel nodig 
heeft om uw probleem op te lossen. De consulent kan u in-
formeren en adviseren over de mogelijkheden en helpt u 
bij het maken van een afweging. U kunt bij het Sociaal lo-
ket terecht voor vragen over onder andere hulp bij de huis-
houding, een vervoersvoorziening, hulpmiddelen, aanpas-
singen in uw woning, hulp om de dag in te delen en indivi-
duele begeleiding (bijvoorbeeld hulp bij uw administratie).

Bezoekadres Sociaal loket
Gemeentehuis Aalsmeer
Raadhuisplein 1
1431 EH Aalsmeer

U kunt langskomen bij het Sociaal loket van maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 12.00 uur. Op 
woensdag is het loket geopend van 13.00 – 16.30 uur.  Tel: 
(0297) 38 75 75 of 140297 (maandag t/m donderdag van 
8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur). 
E-mail: sociaalloket@aalsmeer.nl.
of kijk op: www.aalsmeer.nl/sociaalloket. 

Eigen bijdrage
Voor de meeste Wmo-voorzieningen, zoals hulp bij 
het huishouden, begeleiding of een woningaanpas-
sing, vraagt de gemeente een eigen bijdrage. De 
hoogte van de eigen bijdrage is onder andere afhanke-
lijk van uw verzamelinkomen, het vermogen, het aan-
tal uren dat u hulp ontvangt en/of de kosten van de 
voorziening/het hulpmiddel. De eigen bijdrage wordt 
berekend en elke vier weken geïnd door het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK).

Voor meer informatie over de hoogte van uw 
eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het 
CAK, via het gratis telefoonnummer 0800-1925 of 
kijk op www.hetcak.nl. 

Vita en Participe samen
verder als Vita Amstelland
Op 1 januari 2014 zijn Vita welzijn en advies en Participe de samenwerking AanZ gestart. Deze sa-
menwerking bleek naast verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening ook te leiden tot ver-
sterking van de bedrijfsvoering. Om die reden hebben beide organisaties besloten structureel te 
gaan samenwerken als Vita Amstelland. Vita Am-
stelland biedt sinds 1 januari 2016 diensten aan op 
het gebied van maatschappelijk werk, ouderenad-
vies, psychosociale hulpverlening, dagbesteding 
voor mensen met dementie (op indicatie) en pro-
jecten als Gezondheid in de buurt en Zilver online. 

Voor meer informatie: www.vita-amstelland.nl

AALSMEER.NL/SOCIAALLOKET AALSMEER.NL/SOCIAALLOKET
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Sjoelen Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 4 fe-
bruari houdt buurtvereniging Oost-
end voor liefhebbers een sjoelavond 
in buurthuis het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat. Aanvang is 20.00 
uur. De deuren gaan al om 19.30 
uur open voor inschrijving, koffie 
en thee. Tijdens de laatst gehou-
den sjoelavond zijn prijzen uitge-
reikt aan Joke Schuttel met 1818, Li-
neke van Brakel met 1727, John van 
de Koppel met 1641 en Yvonne Tulp 
met 1513 punten.

Henk wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Be-
langstelling voor deze kaartmiddag? 
Kom gerust eens kijken en meespe-
len. Op donderdag 21 januari is het 
kaarten gewonnen door Henk van 
Wichen met 5661 punten, op twee 
is Riet Pothuizen geëindigd met 
5188 punten en op drie mevrouw G. 
Schuit met 5076 punten. Bij het jo-
keren is deze week de hoogste eer 
behaald door Trudy Knol met 100 
punten. Gerrit van der Geest is met 
114 punten tweede geworden en 
Kees van der Meer met 179 punten 
derde. Voor inlichtingen: Mevrouw 
R. Pothuizen, telefoon: 0297-340776.

Dartcompetitie in Middelpunt
Gilbert van Eijk eerste!
Aalsmeer - De dartavond op dins-
dag was weer gezellig druk. Dit 
kwam door een aantal vaste gast 
darters, die een wedstrijd moesten 
spelen en flink wilden oefenen. Ho-
pelijk heeft het een goed resultaat 
opgeleverd, dit hoort de dartgroep 
nog wel. Gilbert van Eijk was be-
hoorlijk in vorm dinsdagavond, hij 
werd met gemak eerste. De twee-
de plaats was eveneens voor een 
gastspeler, Victor van Schie, op drie 
is Sebastiaan Dolk geëindigd en de 
vierde plaats was voor Justin Huis-
kens. In de verliezersronde werd 

er nog flink gestreden tussen Ben 
van Dam, die eerste werd, en Fran-
klin Dolk die uiteindelijk genoegen 
moest nemen met de tweede plaats. 
Het was een nek aan nek race. Kees 
de Lange is derde geworden. Hij 
nam het tegen Hans Dolk, die vier-
de werd. De volgende dartcompe-
titie is op dinsdagavond 2 februari 
vanaf 20.00 uur in het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat 55. De zaal gaat 
om 19.30 uur open. Wil je ook dar-
ten en ben je 16 jaar? Kom gezellig 
langs en speel mee. De kosten zijn 
2.50 euro per avond.

Soos bij OVAK
Aalsmeer - Op woensdag 3 febru-
ari komen de leden van de OVAK 
weer bijeen voor een gezellige 
kaartmiddag. De OVAK-soos be-
gint om 14.00 uur en wordt gehou-
den in het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat. 

Goed begint RG-wedstrijdseizoen
Podiumplaatsen voor Manon, 
Fabienne, Kiki en Madelief
Aalsmeer - Op zaterdag 16 janua-
ri begon het wedstrijdseizoen voor 
de gymnastes van de productgroep 
ritmische gymnastiek van SV Om-
nia 2000. De gymnastes van de ca-
tegorie C werden in Almere ver-
wacht voor hun eerste plaatsings-
wedstrijd, individueel en duo. SV 
Omnia werd door een flinke groep 
gymnastes vertegenwoordigd, want 
de C-selectie is vorig jaar gegroeid 
naar 12 meiden. Voor veel meiden 
uit de leeftijdsgroepen benjamins 
en pré junioren was dit hun eerste 
plaatsingswedstrijd en daardoor ex-
tra spannend.
De benjamins Eva van der Meer en 
Sanne de Vries moesten zowel in-
dividueel met de bal, als in duo de 
vloer op. De duo oefening was zon-
der materiaal. Het is voor beide 
meisjes het eerste wedstrijdseizoen, 
dus is het vooral leren de zenuwen 
in bedwang te houden en daarbij 
plezier te hebben. En plezier hebben 
de meisjes, zeker als duo. Hun inzet 
leidde tot een veertiende en zeven-
tiende plek individueel en bij de duo 
wedstrijd eindigde zij als twaalfde.
Madelief Riepe en Noa Spaargaren 
zijn de pré junioren van SV Omnia. 
Ook zij hadden een baloefening in-
dividueel, maar hun duo oefening 
was met de hoepels. En een duo oe-
fening is toch wat lastiger, dan al-
leen op de vloer staan. Maar Ma-
delief bleek uiteindelijk heel goede 
zaken gedaan te hebben. Zij stond 
uiteindelijk zelfs op het podium met 
een mooie derde plaats! Noa ein-
digde als twaalfde en als duo wer-
den zij elfde. 
Bij de junioren kwamen drie mei-

den voor SV Omnia in actie: San-
ne Cleveringa, Edita Oganisjan en 
Sheli Goldis. Sanne en Edita zijn al 
meer ervaren binnen de ritmische 
gymnastiek, maar voor Sheli was 
het ook het eerste wedstrijdseizoen. 
Er moest een oefening met knots 
en met bal gedaan worden. Sanne 
greep net naast het podium en ein-
digde op de vierde plaats. Edita en 
Sheli eindigde allebei keurig in de 
top tien, op plaats acht en negen. 
Er kwamen in de categorie senioren 
wel vijf gymnastes op de vloer: Do-
minique en Fabienne Roof, Manon 
van der Ploeg, Juliet Oganisjan en 
Kiki du Pau. Het werd een spannen-
de wedstrijd, want de gymnastes 
kennen elkaar intussen heel goed 
en zijn aan elkaar gewaagd. Ook zij 
moesten met knots en bal de vloer 
op. Het resultaat mocht er zijn, vier 
van de vijf in de top tien. En Manon 
en Kiki mochten zelfs op het podium 
gaan staan voor de tweede en der-
de plaats. Fabienne greep, net als 
Sanne eerder op de dag, net naast 
een podiumplaats. Zij eindigde ook 
op de vierde plek. Juliet en Domi-
nique eindigde op plaats acht en 
twaalf. Het feestje werd compleet, 
toen bleek dat Fabienne en Manon 
als duo ook nog op het podium te-
recht gekomen waren en wel op een 
derde plaats.
De trainsters Ilse Huiskens, Mara 
van Eijk en Chelsey Borchers waren 
zeer tevreden over de aftrap van het 
seizoen. “Ik ben trots op alle mei-
den, ze hebben het heel goed ge-
daan”, aldus trainster Ilse Huiskens. 
Het belooft een spannend seizoen 
te worden, binnen de categorie C.

Programma 
handbal

Zaterdag 30 januari:
09.00 u:  FIQAS F1 - HSV’69
09.00 u:  FIQAS E2 - VTC/VOC
18.45 u:  FIQAS heren 3 - E&O 
 (Tweede Divisie)
Zondag 31 januari:
09.50 u:  FIQAS jongens B2 - 
 Tachos (Jeugd Divisie)
10.00 u:  FIQAS meisjes B2 - 
 Zeeburg
11.00 u:  FIQAS dames A1 - SEW 
 (Jeugd Divisie)
11.05 u:  FIQAS meiden B1 - Vido 
 (Jeugd Divisie) 
12.10 u:  FIQAS dames 3 - US

Voetbalwedstrijd tegen Germaan
Op laatste moment verlies 
voor FC Aalsmeer zondag
Aalsmeer - Het was even slik-
ken na afloop van de wedstrijd 
FC Aalsmeer tegen Germaan/De 
Eland afgelopen zondag 24 janua-
ri. De eerste wedstrijd na de winter-
stop, voor het eerst weer op het ver-
trouwde complex, een mooie gele-
genheid om met een frisse start te 
beginnen. Eén ding was zeker, fris 
was het wel, en voor de rest was het 
niet om warm van te worden. Het 
eerste kwartier was nogal hoopvol. 
Men ging er eens extra voor zitten. 
Het beloofde wat. Het eerste eigen-
lijke wapenfeit kwam van de schoen 
van Alexander Goes. Na dertien mi-
nuten spelen was het zijn inzet die 
maar nauwelijks over de lat scheer-
de. Daarna was het de beurt aan 
Lennart Eberharter, in de twintigste 
minuut, maar ook zijn inzet trof geen 
doel. Jammer eigenlijk allemaal. 
Scoor je tegen zo’n ploeg dan heb 
je de punten op zak. Maar ja, als dit, 
als dat. FC Aalsmeer had ook nog 
eens de pech dat de doelman van 
Germaan/De Eland, Robin Bogert, 
in de vorm van zijn leven verkeerde. 
Deze doelman heeft de punten voor 
zijn ‘cluppie’ gered. Een eerste helft 
waarin heel weinig tot niets gebeur-
de, werd afgesloten met een 0-0 

stand. De tweede helft gaf een zelf-
de beeld te zien. Germaan/De Eland 
een ploeg die er van alles voor over 
had om het spel van de thuisploeg 
te ontregelen. Een doelman die aan 
tijdwinst deed, wat later ook bestraft 
werd met geel. In de twintigste mi-
nuut was het Elis el Hadji die heel 
dicht bij de 1-0 was, maar zijn af-
werking leek nergens op, jammer. 
Ook Eberharter had ook weer geen 
geluk met zijn inzet. En zo kabbelde 
de wedstrijd naar het einde. De be-
zoekers raakten aan het einde van 
hun latijn. Ze hadden alles gege-
ven en juist hier had FC Aalsmeer 
van moeten profiteren, maar dat ge-
beurde eigenlijk niet. Er was een 
redding met de vuisten voor nodig 
om de vrije trap van Mark Schut te 
keren. FC Aalsmeer drong nog wel 
met man en macht aan, maar het 
was eigenlijk alles of niets. Het werd 
het laatste. Het was Pieter Gans van 
de bezoekers die van korte afstand 
de bal achter doelman Jeremaih 
Veldman kon schuiven: 0-1. Nog 
verlies ook. Over en uit.
Komende zondag 31 januari speelt 
FC Aalsmeer uit tegen AFC Nauti-
lus. 
Theo Nagtegaal

Foto: www.kicksfotos.nl

BeNe Leage handbal
FIQAS naar plaats vier!
Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer hebben zaterdag-
avond goede zaken gedaan door 
thuis van Initia Hasselt te winnen en 
zo te klimmen naar de vierde plaats 
in de BeNe League. Een plek die 
recht geeft op deelname aan de Fi-
nal Four begin februari. Er is ech-
ter nog één speelronde te gaan. 
Eerder in het seizoen was de wed-
strijd tussen beide ploegen ook al 
heel spannend geweest. Toen won-
nen de Belgen met slechts één punt 
verschil. Ook deze avond waren de 
teams zeer aan elkaar gewaagd. 
De eerste voorsprong was voor FI-
QAS Aalsmeer (2-1), daarna nam 
Hasselt het initiatief even over (2-4 
en 3-6 na een minuut of tien). De 
Aalsmeerders lieten het er niet bij 
zitten en knokten zich terug in de 
wedstrijd: via Frank Lübbert (linker-
hoek) en Dustin Ligthart (strafworp) 
kwam de aansluiting: 5-6. En vlak 
daarna profiteerde FIQAS Aalsmeer 
van de tactiek van Hasselt om de 
keeper als veldspeler in te zetten. 
Remco van Dam veroverde de bal, 
zag dat het doel aan de andere kant 
leeg was en scoorde ‘over de he-
le’: 6-6. Ook keeper Gaby Birjovanu 
was belangrijk in deze fase en nadat 
de doelpunten eerst nog even om 
en om vielen (7-7, 9-9) nam FIQAS 
Aalsmeer de laatste vijf minuten een 
voorsprong: Kevin Hooijman kwam 
in de ploeg en schoot drie keer op 
rij raak: 14-11 ruststand.
Na de pauze bleef de marge in 

eerste instantie in tact. Wai Wong 
speelde zowel de cirkel (Rodrigo 
Huttinga) als de hoek (Robin Boom-
houwer) prachtig vrij: 17-13. Op dat 
moment kreeg FIQAS Aalsmeer 
echter te maken met twee tijdstraf-
fen vlak na elkaar en kwam met vier 
tegenover zes Belgen te staan. Has-
selt profiteerde en verkleinde de 
achterstand: 18-17.
In het laatste kwartier lieten de 
Aalsmeerders zien deze dag toch 
de sterkste te zijn. Opnieuw met een 
sterk keepende Birjovanu aan de 
basis werd weer gewerkt aan een 
ruimere voorsprong: 20-17. Die kon 
tot twee minuten voor tijd gemak-
kelijk worden vastgehouden. In de 
hectische slotfase lieten de mannen 
zich nog bijna verrassen, maar hiel-
den uiteindelijk toch het hoofd koel 
en wonnen de wedstrijd: 23-22. De 
zege leverde een plaats winst op de 
ranglijst op en met nog één speel-
ronde te gaan is deelname aan de 
Final Four haalbaar. Dan moet er 
aanstaande zaterdag 30 januari wel 
worden gewonnen bij Tongeren. Een 
gelijkspel is alleen voldoende als 
Bocholt niet wint bij Volendam, want 
het doelsaldo van die ploeg is veel 
beter dan dat van de Aalsmeerders. 
Het wordt nog spannend! De wed-
strijd begint om 20.00 uur. Doelpun-
ten: Dustin Ligthart 7, Robin Boom-
houwer en Kevin Hooijman 4, Rem-
co van Dam 3, Samir Benghanem 2, 
Frank Lübbert, Rodrigo Huttinga en 
Nils Dekker 1.

Handbal Eerste Divisie
Prima overwinning dames
Aalsmeer - Wat een mooie volle 
tribunes in hal twee afgelopen za-
terdagavond bij de wedstrijd van 
de dames van FIQAS Aalsmeer te-
gen Fortissimo! Veel publiek, mu-
ziek, Willy present om weer te gaan 
omroepen, wat een sfeer! Ook de 
speelsters hadden er zin in en wa-
ren deze avond al vroeg in de hal 
voor een bijeenkomst met de spon-
soren. Er zijn hen mooie foto’s ge-
maakt die binnenkort op de website 
te zien zijn natuurlijk. In ieder geval 
waren ze goed gemutst en wilden ze 
het team van Kees Boomhouwer wel 
eens verslaan. Of dat zou lukken? In 
de eerste helft had Fortissimo eerst 
even het initiatief, de dames uit Co-
then kwamen twee keer voor de 
voorsprong, maar daar zou het bij 
blijven, want na de 3-2 van Anouk 
Markwat heeft FIQAS Aalsmeer niet 
meer achter gestaan. Vooral Kelsey 
Maarse werd steeds goed in stel-
ling gebracht en was alleen in de 
eerste helft al goed voor vijf doel-
punten. Vanuit een solide dek-
king schakelden de dames moeite-
loos over naar een zeer beweeglij-
ke aanval en dat leverde bij rust al 
een 16-11 voorsprong op. Natuur-
lijk was er ook nog wel een paar 
keer een afspeelfout, maar er werd 
hard gewerkt voor de bal en fou-
ten werden zoveel als mogelijk ge-
corrigeerd. Lat en paal, ook die wer-
den geraakt, maar de dames bleven 
doorgaan en dat was echt goed om 
te zien. In de tweede helft minder-
de het team de eerste minuten geen 
vaart, het leek er even op dat ze nog 
meer afstand zouden gaan nemen. 
FIQAS Aalsmeer scoorde in de eer-
ste 15 minuten weer zes keer tegen 

Fortissimo maar drie keer. Daarna 
brak echter even een iets mindere 
fase aan: er werden wat kansen ge-
mist en de tegenstander kon profi-
teren. Tussen de 15e en 25e minuut 
van de tweede helft scoorden de 
Aalsmeerse dames maar twee keer 
en wist Fortissimo er maar liefst ze-
ven in te leggen. En dus werd het 
tijd voor het laatste offensief, en… 
dat lukte! In de laatste 5 minuten 
bepaalde FIQAS Aalsmeer de eind-
stand op 30-26. Opvallend bleef ook 
in deze helft het beweeglijke, snelle 
spel en het voor elkaar willen wer-
ken in de dekking. Een prima, maar 
ook belangrijke overwinning! 
Na de wedstrijd vertrok een ieder 
snel naar hal 1 om daar de wedstrijd 
van de heren te kunnen zien die al 
waren begonnen en een voorsprong 
op het bord hadden staan (en uit-
eindelijk ook wonnen). Kortom: een 
geslaagde zaterdagavond voor FI-
QAS Aalsmeer! 
Aanstaande zaterdag 30 janua-
ri staat voor de dames de uitwed-
strijd tegen Foreholte vanaf 20.45 
uur op het programma. Op zater-
dag 6 februari wordt weer thuis in 
De Bloemhof gespeeld tegen Hellas 
vanaf 20.45 uur.

Tennissen bij TV Kudelstaart
Kudelstaart - Nieuwe leden kun-
nen zich weer direct aanmelden bij 
Tennisvereniging Kudelstaart (TVK). 
Na jarenlang een ledenstop te heb-
ben gekend, zijn er dit nieuwe sei-
zoen 25 plaatsen vrij gekomen voor 
nieuwe, enthousiaste tennissers bo-
ven de 18 jaar. 
TVK is een vereniging met een re-
creatief karakter. Door dit recreatie-
ve karakter en het feit dat de ver-
eniging afhankelijk is van vrijwilli-
gers, is er een grote betrokkenheid 
van leden binnen de club. Actie-
ve commissies zorgen voor de goe-
de organisatie van onderlinge toer-

nooien en evenementen, jeugdacti-
viteiten, het open toernooi, de club-
kampioenschappen, competitie, on-
derhoud van het complex, de web-
site, de sponsoring en het clubblad. 
Tennisleraren Wim Hulsbos en Mark 
Pothuizen zorgen er met hun lessen 
voor dat iedereen ‘goed beslagen’ 
op de baan kan staan. De tennisver-
eniging heeft de beschikking over 
zeven kunstgrasbanen, waar het he-
le jaar door op gespeeld kan wor-
den als de weeromstandigheden dit 
toelaten. Meer weten? Kijk dan op 
de website van TVK via: www.tvku-
delstaart.nl 

Leo schrijft damgeschiedenis
De Kwakel - De teamgenoten van 
Leo Hoogervorst waren amper aan 
hun partij begonnen of Leo kon de 
punten al bijschrijven bij zijn team. 
Leo hanteerde de van der Poelope-
ning, daarin zit een listige combi-
natie verborgen, zijn tegenstander 
tuinde erin en gaf binnen vijf zetten 
op. Hierdoor kwam K&G op een 0-2 
voorsprong tegen de dammers van 
Purmerend die op de tweede plaats 
stonden. Een goede opsteker voor 
de koplopers uit De Kwakel, of beter 
gezegd Nieuwveen. Invaller Henk 
Springintveld ondervond de sterke 
van deze eerste klasse. In de hoofd-
klasse kon Henk zijn invalbeurt nog 
met een overwinning bekronen, 
maar nu moest hij in het stof bijten, 
2-2. Vervolgens deed de in topvorm 
verkerende Jos Harte een belangrij-
ke duit in de zak, met een combina-
tie brak hij door naar een beslissen-
de dam, 2-4. De overwinning hing in 
de lucht, maar daar moest kopman 
Wim Konst nog flink voor zweten. 
Dat was het waard, remise werd het 
resultaat en daarmee de 3-5 zege 
een feit. Een concurrent voor de titel 
is daarmee uitgeschakeld, het lijkt 

erop dat de laatste wedstrijd tegen 
Andijk de beslissing om het kampi-
oenschap gaat brengen. Eerst moe-
ten de listige dammers uit Nieuw-
veen nog afrekenen met Zaandam, 
deze wedstrijd is pas in februari. In 
de onderlinge competitie nam Wim 
Keessen de leiding over middels 
een zege op de gebruinde Jan Bar-
tels. De concurrentie van Wim lie-
ten punten liggen. Wim Konst zelfs 
twee tegen de herstelde Piet van der 
Poel en Adrie Voorn kwam niet ver-
der dan een zwaar bevochten remi-
se tegen Kees Harte. 
Nog groter was de verrassing 
van Bert van Wermeskerken. Bert 
snoepte Piet Terlouw een verdiend 
punt af. Damliefhebbers kunnen el-
ke maandagavond vanaf 19.30 uur 
terecht bij damclub K&G in ’t Fort 
De Kwakel.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Het hele jaar 
door wordt er gekaart op de woens-
dagavond in het Dorpshuis te Ku-
delstaart vanaf 20.00 uur. Op 20 ja-
nuari is het klaverjassen gewon-
nen door Theo Roeleveld met 5531 
punten, op twee Loes Versteeg met 
5081 punten en op plaats drie is 
Erik v/d Beitel geëindigd met 4975 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Ton Schouten met 3202 
punten. 

Handboogschieten bij Target
Jordi Vlieland 2e op NK
Aalsmeer - Op zaterdag 23 janua-
ri werd in IJsselsteyn in Limburg het 
Nederlands Jeugdkampioenschap 
handboogschieten (indoor) gehou-
den. Jordi Vlieland is vanaf 2012 
jeugdlid van HBV Target en kwam 
op dit NK uit in de categorie Com-
pound Cadetten voor 14 tot 17 jaar. 
Na een hele sterke eerste ronde en 
een mooie kwart finale belandde 
Jordi in de halve finale. Deze wist hij 
overtuigend te winnen. Na een uur 
werd een hele spannende finale ge-
schoten. Beide deelnemers gingen 
gelijk op. Met slechts één punt ver-
schil eindigde Jordi op de 2e plaats. 
Jordi is een aanstormend boog-
schiettalent in de klasse Com-
pound, met een droom die hij vol-
gend jaar wil realiseren: Deelnemen 
aan de Vegas Shoot 2017. Dit is het 
grootste indoor wedstrijd/evene-
ment in Amerika op het gebied van 
handboogschieten, met meer dan 
3.000 deelnemers. Het is belang-
rijk dat hij hiervoor eerst voldoen-
de ervaring op doet bij andere in-
ternationale wedstrijden, zowel in-
door als outdoor. Door de bezuini-
gingen van de Nederlandse Hand-

boog Bond is er geen geld beschik-
baar voor het deelnemen aan inter-
nationale wedstrijden: reis- en ver-
blijfskosten worden niet vergoed. 
Binnenkort wordt er een Crowdfun-
ding actie opgezet, via wijzijnsport.
nl. Daarnaast zijn er misschien wel 
lokale ondernemers geïnteresseerd 
in sponsoring van Jordi Vlieland. 
Meer informatie bij Reinoud Vlie-
land, jeugdtrainer HBV Target





 
26   Nieuwe Meerbode  •  28 januari 2016

UWTC bij NK veldrijden
Uithoorn - Zaterdagochtend 23 ja-
nuari stonden Bas de Bruin, Tommy 
Oude Elferink en Dennis Moolhuij-
sen van UWTC scherp in de start-
blokken bij de veldrit in Rucphen. 
Bas en Tommy waren heel goed 
weg en streden goed voorin mee. 
Uiteindelijk eindigde Tommy op de 
9e plaats, Bas 13e en Dennis 36e 
bij de amateurs/sportklasse. Lore-
na Wiebes reed naar de 11e plaats 
bij de junioren dames. De jeugd 
van UWTC heeft het ook goed ge-
daan zaterdag 23 januari bij het NK 
veldrijden in Schijndel. Siem van 
Smoorenburg werd 9e bij categorie 
2. Duuk van de Haagen en Mike De-
rogee zijn goed aan elkaar gewaagd 
en dat lieten ze weer zien. Bij ca-
tegorie 4 werd Duuk 18e en Mike 
19e. Mees van Smoorenburg had 

het iets lastiger in categorie 5, maar 
hij reed de wedstrijd netjes uit en 
eindigde als 39e. Weer een mooie 
ervaring voor de jongens. Zon-
dag 24 januari reden de UWTC le-
den Ian en Sjon van de Berg en Bart 
de Veer met Eendracht renner Rai-
mon Knip de koppelcross bij GWC 
de Adelaar in Hilversum. Ieder kop-
pel bestaat uit een 40- en 40+ ren-
ner, waarbij telkens één renner in 
de wedstrijd is. Iedere ronde wis-
selen de renners elkaar af en dan 
gaat het er om welk koppel na ruim 
een uur de meeste rondes heeft af-
gelegd. In totaal stonden 34 renners 
aan de start. Sjon en Ian werden 28e 
en Bart en Raimon werden 4e. De 
winst ging naar Micha de Vries en 
Martijn Motshagen. Een leuke af-
sluiting van het veldseizoen. 

Rijsenhout - Het college van Ge-
deputeerde Staten van Noord-Hol-
land stopt de procedure bij de Af-
deling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State over het plaat-
sen van zonnecollectoren in Rijsen-
hout, gemeente Haarlemmermeer. 
De zonnecollectoren zullen groene 
stroom leveren aan het naastgele-
gen glastuinbouwbedrijf. 
Het college van Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland heeft in ju-
li 2015 hier tegen beroep ingesteld. 
Het gebied waar plaatsing van de 
zonnecollectoren is voorzien, is in 
de Provinciale Ruimtelijke Verorde-
ning namelijk aangeduid als glas-
tuinbouwconcentratiegebied. Er zijn 
geen andere functies dan kassen 
toegestaan. Bovendien paste dit ini-

tiatief niet in de vastgestelde visie 
voor de Greenport Aalsmeer. 
Stuurgroep Greenport Aalsmeer 
heeft inmiddels aangegeven het 
een goed initiatief te vinden en de 
provincie gevraagd mee te werken 
aan de plaatsing van zonnecollec-
toren. Op 26 januari 2016 heeft het 
college daarop besloten de proce-
dure te beëindigen. Gedeputeerde 
Joke Geldhof: “De provincie wil initi-
atieven en innovaties op het gebied 
van duurzame energie aanjagen en 
onze afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen zoveel mogelijk ver-
minderen. Nu de Stuurgroep zich 
achter dit initiatief heeft geschaard, 
kunnen we de beroepsprocedu-
re stoppen. Goed nieuws voor de 
duurzaamheid in Noord-Holland.”

Noord-Holland maakt 
zonnecollectoren mogelijk

Uithoorn – Dinsdagmiddag 19 janu-
ari is het gezondheidscentrum in Uit-
hoorn door de brandweer ontruimd 
nadat verschillende mensen aanga-
ven dat zij een vreemde lucht roken. 
Een aantal van hen raakte hierdoor 
onwel. Hulpdiensten spoedden zich 
massaal naar het gezondheidscen-

trum om te onderzoeken waar deze 
vreemde lucht vandaan kwam. On-
danks diverse metingen kon men 
niets vinden. Ook de vreemde lucht 
werd niet meer geroken. Hoe het 
met de personen gaat die onwel wa-
ren geworden is niet bekend. 
Foto: Yvonne van Doorn

Gezondheidscentrum Uithoorn 
ontruimd na vreemde lucht

ALS Rummikubtoernooi 
levert 6000 euro op!
De Kwakel - In heel De Kwakel en 
omstreken was vrijdag 15 januari na-
genoeg geen oppas meer te krijgen; 
ze zaten allemaal, net als vele zowel 
- piepjonge als oudere - anderen, in 
de kantine van KDO om het zevende 
ALS Rummikubtoernooi bij te wo-
nen. Het toernooi heeft (onder voor-
behoud) een bedrag van 6000,95 eu-
ro opgeleverd. ‘Een bedrag om trots 
op te zijn’, aldus de organisatie. Op 
het ALS Rummikubtoernooi komen 
ieder jaar veel mensen af, de kantine 
van KDO zit dan ook elke keer nage-
noeg vol met vooral oude bekenden 
- de meesten bezoeken het toernooi 
al vanaf het eerste jaar - en een en-
kel ‘nieuw gezicht’. Zo ook vrijdag 
15 januari. De sfeer zat er al vanaf 
het begin prima in en de exact hon-
derd ingeschreven deelnemers, on-
der wie de slechts zeven jaar jonge 
Marisa, hadden er weer zin in, be-
nieuwd wie zich dit jaar Rummikub-
kampioen van De Kwakel en omstre-
ken zou mogen noemen en met wel-
ke prijzen ze dit jaar naar huis zou-
den gaan. Zoals elk jaar konden er 
tijdens het toernooi loten worden 
gekocht voor de loterij, waarvan de 
prijzen geschonken waren door di-
verse, ca 100, ondernemers en een 
enkele particulier. 

Taarten
Ook werden er twee taarten geveild, 
gebakken door de moeder van ALS-
patiënt Alex, die weggingen voor 
respectievelijk negentig en 108 eu-
ro. Daarnaast stond er een collec-
tebus bij de lokale slager, maar om-
dat deze er vrij laat was neergezet, 
had de collecte ‘slechts’ 38,05 eu-
ro opgebracht. De slager heeft ech-
ter reeds toegezegd dat de collecte-
bus er volgend jaar al voor de kerst 
neergezet mag worden. Iedereen - 
Rummikubbers, lotenkopers, spon-
sors en anderen - wil, zo bleek ook 
dit jaar weer, graag een bijdrage le-
veren aan datgene waar het al ja-
ren om draait tijdens het toernooi: 
onderzoek naar de dodelijke spier-
ziekte ALS, waar een vriend van de 
organisatie al zeven jaar aan lijdt 
en het tegen alle verwachtingen in 

nog steeds volhoudt al wordt zijn 
strijd met de dag zwaarder. Het mot-
to is dan ook: help ALS de wereld 
uit, en om daarvoor te zorgen, gaat 
de gehele opbrengst van het toer-
nooi naar de Stichting ALS Neder-
land, die zorgt dat het geld daar te-
rechtkomt waar het terecht hoort te 
komen. 

Kampioen
Dit jaar was er na de bekendma-
king van de Rummikubkampioen 
van 2016 - Sabien Alonso - nog 
iets bijzonders; er zou een mystery 
guest komen. Rond 23.00 uur - ve-
le drankjes, loterijronden en uren 
Rummikubben later - werd bekend 
wie dat was: Drs. Gorrit-Jan Blonk, 
directeur van de Stichting ALS Ne-
derland. Rond middernacht kon de 
Stichting blij gemaakt worden met 
een cheque van 6000,95 euro, een 
bedrag dat de komende tijd nog met 
wat nagekomen giften aangevuld zal 
worden. In zijn speech meldde Blonk 
onder meer dat het Rummikubtoer-
nooi, mede omdat het al zeven jaar 
achtereen gehouden wordt, in de af-
gelopen zes jaar (de opbrengst van 
het toernooi van januari 2016 was 
nog niet meegeteld) al ruim 40.000 
euro had opgeleverd, waarmee het, 
naast onder meer de Amsterdam Ci-
ty Swim, tot de top vijf van grootste 
sponsoracties van Nederland be-
hoort. Ook wilde hij benadrukken 
dat het doel van de Stichting ALS 
is en blijft: een oplossing voor ALS 
vinden, ergens ter wereld, waar dan 
ook. Er werken vijftig landen nauw 
samen in een overkoepelende or-
ganisattie, zodat dubbel onderzoek 
niet gedaan wordt en ook niet ge-
daan hoeft te worden. Wie ALS ook 
de wereld uit wil helpen, maar niet 
in staat is geweest om bij het toer-
nooi aanwezig te zijn, kan kijken op 
de website van Stichting ALS Ne-
derland, op Facebook zoeken naar 
Het 7e open ALS rummikub toer-
nooi of kijken op www.alsteams.nl/
het-open-als-rummikub-toernooi en 
zien op wat voor manier hij of zij de 
actie nog kan steunen.
Foto: Odette van WalsumOpen Kampioenschap

in dorpshuis De Quakel
De Kwakel - Vrijdag 29 januari & 
vrijdag 5 februari 2016 is het dorps-
huis weer het strijdtoneel voor de 
Open Kampioenschap De Kwakel 
klaverjas en pandoer. Er zal voor de 
2e keer gestreden worden om de 
Joop van Diemenbokaal. Deelname 
kost 7 euro. De zaal gaat open om 
19.00 uur en de wedstrijd begint om 
20.00 uur. Reglement: Men dient al-
le 2 de avonden aanwezig te zijn. In-
dien men één avond niet kan dient 

men zelf voor een vervanger te zor-
gen. De jaarlijkse marathon (klaver-
jas en pandoer) staat gepland op 
zaterdag 12 maart 2016. Deelname 
kost 10 euro. We kaarten van 10.00-
18.00 uur. U kunt zich vanaf 29 ja-
nuari inschrijven bij Tiny Kooyman 
0297-566122 en bij Aad Hogerwerf 
0297-567526.
Het adres is dorpshuis ‘De Quakel’, 
Kerklaan 16 te De Kwakel (0297-
531528)

KDO MD1 kampioen in de zaal!
De Kwakel - Zondag 24 jan jl was 
het een feestje, “thuis” bij KDO 
toen de meiden van de MD1 kam-
pioen in de zaal werden. Met zeer 
overtuigende uitslagen hebben de-

ze meiden vanaf begin december 
de zaalcompetitie gespeeld en zon-
dag werd hun inzet beloond met het 
kampioenschap! Hier hoorde na-
tuurlijk een mooie trofee bij.

Skills United naar finale na spannende 
voorronde Quakeltoernooi
De Kwakel - Zaterdag 23 januari 
stond voor de heren de 4e voorron-
de van het Quakeltoernooi op het 
programma. Aan de start versche-
nen De Toekomst, Jetset, Hartog 
Timmerwerken, Skills United, de Fa-
milie Verbruggen en Koekoek in de 
Linkerbovenhoek! De Toekomst en 
Jetset speelden de openingswed-
strijd en de Jetset begint het toer-
nooi goed. Ze komen snel op een 
0–2 voorsprong tegen de jonge 
spelers van KDO 1 veld, maar hal-
verwege maken zij wel de aanslui-
tingstreffer. De Toekomst leek in de-
ze wedstrijd weg te worden getikt 
maar na een snelle counter wordt 
het 4 minuten voor tijd zelfs 2–2 en 
daar blijft het bij. Hartog Timmer-
werken en Skills United beginnen 
rustig, waarbij Skills iets sterker is, 
maar moeite heeft een gaatje te vin-
den in de hechte timmermansde-
fensie. Dat lukt 1 keer en vervolgens 
duurt het tot de 7e minuut voordat 
de score wordt verdubbeld en uit-
eindelijk wint Skills eenvoudig haar 
1e wedstrijd met 3 – 0. 

Vliegende start
Koekoek heeft een vliegende start 
tegen de Verbruggens en komt bin-
nen de minuut op voorsprong. Ver-
bruggen heeft aanvankelijk moei-
te met het snelle spel van het vrien-

den/familie team en probeert con-
trole op de wedstrijd te krijgen, 
maar na 5 minuten scoort Koe-
koek op fraaie wijze de 2 – 0 mid-
dels een hakbal. Verbruggen scha-
kelt nu echt een tandje bij en pro-
beert met afstandsschoten terug 
in de wedstrijd te komen, maar dat 
biedt ruimte voor counters en daar-
uit weet Koekoek nog 3 keer te sco-
ren. Verbruggen redt nog wel de 
eer met 2 goals waardoor de eind-
stand 5 – 2 is. In de tweede ron-
de neemt het nog puntloze Hartog 
het op tegen Jetset. De mannen van 
Jetset zijn sterker maar weten dat 
maar matig in de score uit te druk-
ken. Halverwege staat het slechts 
1 – 0, mede door het goede verde-
digen van Hartog. En dat komt ze 
duur te staan want door een fout-
je van de keeper wordt het 3 minu-
ten voor tijd 1 – 1. Lang mag Hartog 
hier niet van genieten, want in de-
zelfde minuut scoort Jetset toch de 
winnende 2 – 1.

Achterstand
Verbruggen moet winnen tegen 
Skills om niet op te grote achter-
stand te komen en de eerste 5 mi-
nuten gaan gelijkop met een paar 
kleine kansen aan beide kanten. 
Halverwege de wedstrijd leidt dat 
tot een verdiende 1 – 0 voorsprong 

voor Verbruggen. Het Hoofddorpse 
Skills zet vervolgens aan om haar 
ongeslagen status te behouden. Na 
een mooi uitgespeelde aanval ko-
men ze ook op 1 – 1. Daarna ge-
beurt er niet zoveel maar 6 secon-
den voor tijd maakt Skills de win-
nende treffer door een mooi stiftje 
over keeper van Oostwaard heen. 
Zo hebben zij dus nog de volle buit 
na 2 wedstrijden. Om in het spoor 
van Skills te blijven moet Koekoek 
winnen van de Toekomst, maar ind 
e snel op en neer gaande wedstrijd 
is het de Toekomst dat na 4 minu-
ten op 1 – 0 komt en na nog eens 
4 minuten zelfs op 2 – 0! De Toe-
komst houdt ook daarna de bete-
re kansen, maar het is Koekoek dat 
het 4 minuten voor tijd weer span-
nend maakt, maar meer zit er niet in. 
Skills United gaat als enige koplo-
per de derde ronde in en neemt het 
op tegen Jetset. Jetset moet winnen 
om de koppositie van Skills over te 
nemen. In een leuke wedstrijd ko-
men de technische kwaliteiten van 
Jetset boven drijven en Skills wordt 
van de mat gespeeld. Het wordt 
maar liefst 7–0 en dat was niet eens 
geflatteerd. De Toekomst probeerde 
tegen Verbruggen om ook op 7 uit 
3 te komen en begint voortvarend. 
Binnen een paar minuten is het 1–0. 
Verbruggen wil echter laten zien dat 

zij niet voor niets meedoen en zoekt 
de aanval met een 1–1 als resul-
taat na 5 minuten. En ze gaan daar-
na vol enthousiasme op zoek naar 
de overwinning en die lijkt er na een 
vrije trap vlak voor tijd van Erik Ver-
bruggen ook aan te komen, 1 – 2. 
Met nog 2 minuten te spelen geeft 
scheidsrechter Borger echter een 
terechte penalty aan de Toekomst, 
die door Jesse Stange feilloos wordt 
benut. Vanaf de aftrap komt Ver-
bruggen toch weer op voorsprong, 
maar die voorsprong wordt in de 
aftrap daarop gelijk weer rechtge-
trokken en dus stevent het duel af 
op een 3–3. Verbruggen was echter 
nog niet klaar en maakt in de laat-
ste minuut nog 2 goals en wint dus 
met 5–3.

Laatste
De laatste wedstrijd in de derde 
speelronde gaat tussen Hartog en 
Koekoek. Net als Verbruggen gaat 
Hartog voor haar eerste punten, 
maar door een schitterende goal 
van Timo Kas wordt het na 3 minu-
ten 1 – 0 en binnen 5 minuten staat 
het ook 2 – 0. Koekoek is een ma-
tje te groot voor Hartog en wint uit-
eindelijk met 5 – 0. De vierde speel-
ronde start met Verbruggen tegen 
Jetset. Jetset is iets sterker maar 
Remie van Oostwaard houdt zijn 
ploeg met een paar goede reddin-
gen in de race, en bij een uitval na 4 
minuten scoort Jean Paul Verbrug-
gen onverwacht de 1 – 0. 
Jetset probeert uit alle macht de ge-
lijkmaker te forceren maar het is Pa-

trick den Haan die op de voor hem 
herkenbare manier 4 minuten voor 
tijd de 2 – 0 aantekent. Jetset wis-
selt z’n keeper voor een veldspeler 
en dat heeft gelijk resultaat, 2 – 1 
met nog 3 minuten te gaan. En nog 
geen minuut later scoort die ‘kee-
per’ de gelijkmaker. Jetset wil meer 
en houdt de speler op doel, maar 
het blijft 2–2. De twee ploegen met 
6 punten, Skills en Koekoek, gaan 
onderling uitmaken wie de 1e plek 
van Jetset overneemt na 4 wed-
strijden, maar dan moet er wel ie-
mand winnen. Het spel gaat ge-
lijkop en binnen 4 minuten heeft 
dat voor beide teams 1 keer resul-
taat gehad, 1–1, en na 6 minuten is 
het 2–2, beide keren na een voor-
sprong van Skills. Die hebben ver-
volgens ook het betere van het spel 
en zijn hersteld van de slachtpartij 
tegen Jetset (7 – 0). 5 minuten voor 
tijd scoren zij hun derde goal en 1 
minuut voor tijd redt de paal een 
definitieve overwinning voor Skills, 
maar dat bleek uiteindelijk uitstel 
van executie, want het wordt toch 
nog 4–2. De laatst wedstrijd van de 
4e ronde moet De Toekomst tegen 
Hartog zorgen dat het geen ave-
rij oploopt om nog kans te maken 
op een finaleplek. En in die missie 
slagen ze relatief eenvoudig. Ook 
nu weer veel doelpunten, de teller 
blijft steken op 6–2. Jetset speelt in 
hun laatste wedstrijd om de finale te 
halen tegen het uitgespeelde Koe-
koek. Jetset speelt sterk in het be-
gin en weet snel 2 keer te scoren. 
Daarna gaat het over en eer, zoekt 

Koekoek een gaatje om de achter-
stand te verkleinen, maar behoudt 
Jetset 2 doelpunten voorsprong. 
4 minuten voor tijd valt de defini-
tieve beslissing en wordt het 3–0. 
Daarmee komt Jetset op 11 pun-
ten. Hartog probeert tegen Ver-
bruggen hun eerste punt(en) van 
de avond te halen. Voor beide ploe-
gen staat er niets meer op het spel 
dan de eer. Het blijft lang 0 – 0 tot-
dat 5 minuten voor tijd Verbruggen 
op 1–0 voor komt en door het twee-
de doelpunt van Erwin Janssen zelfs 
met 2–0 wint. De laatste wedstrijd 
van de avond bepaalt wie er op 6 
februari naar de finale gaat. Wordt 
het Jetset of gaat Skills er nog over-
heen. Dat kan alleen als zij winnen 
van de Toekomst. Skills is sterker 
en komt op een 1 – 0 voorsprong, 
maar de Toekomst blijft voetbal-
len en maakt de gelijkmaker. Skills 
gaat vol op jacht naar een nieuwe 
voorsprong en die komt er ook. Met 
nog 4 minuten op de klok wordt de 
stand echter opnieuw gelijk getrok-
ken door de goed meevoetballende 
keeper Mathijs van Rijn. In een ze-
nuwslopend slot weet Skills alsnog 
de volle buit te pakken en met 3 – 2 
te winnen, waardoor zij zich plaat-
sen voor de finale. 

Komende zaterdag de laatste voor-
ronde, vanaf 18 uur op het sport-
park van SV KDO in De Kwakel. 
Dan spelen Nieuw Deco, De Schof-
felaars, Prohand, Yellow Birds, Fa-
milie Hogerwerf en De Muur om de 
laatste finaleplek.

De dames van de organisatie van het ALS Rummikub Toernooi poseren samen 
met drs. Gorrit-Jan Blonk, directeur van Stichting ALS Nederland, trots met de 
cheque van 6000,95 euro: Waar een klein dorp groot in kan zijn...

Wethouder Verkeer Ad Verburg en Cor Maas, Adviseur verkeerseducatie de-
len gratis lampjes uit bij de Westplas Mavo.

Gemeente deelt gratis lampjes uit
Fietsverlichting: Ik val op!
Aalsmeer - ’s Morgens en in de 
middag is het nog donker en dus 
moet de fietsverlichting aan. Ge-
meente Aalsmeer, Stadsregio Am-
sterdam, Politie Amsterdam-Am-
stelland en de Fietsersbond organi-
seren daarom de campagne ‘Ik val 
op’. Dat is hard nodig, want er val-
len nog steeds relatief veel slacht-
offers onder fietsers die in het don-
ker op pad zijn. Vooral jongeren lo-
pen risico bij een ongeval betrokken 
te raken. Omdat ze gemiddeld twee 
keer zoveel fietsen als de gemiddel-
de Nederlander, zijn jongere fietsers 
van 12 tot 23 jaar vaker betrokken 
bij een ongeval. Deze jongeren heb-
ben minder risicobesef en ruim de 
helft heeft geen werkende verlich-
ting of doet deze niet aan. Voor au-
tomobilisten zijn ze daarom moeilijk 
te onderscheiden, zeker bij regen-
achtig weer. Een aanrijding is dan 
zo gebeurd, met alle gevolgen van 
dien. Uit onderzoek is gebleken dat 
de kans op een ongeval fors klei-
ner is, als de verlichting in orde is. 
In het kader van de campagne ‘Ik 
val op!’ heeft wethouder Verkeer Ad 
Verburg samen met enkele mede-
werkers van de gemeente Amstel-
veen gratis fietslampjes uitgedeeld 
aan jongeren die zonder licht fiets-
ten. De wethouder: “Als ik zelf in de 
auto zit en ik haal een fietser zon-
der licht in besef je je hoe gevaar-
lijk het is zonder licht te fietsen. Je 
ziet de fietser dan heel slecht, zeker 
als het ook nog eens regent. Terwijl 
je tegenwoordig al voor weinig geld 
heel goede fietslampjes kunt kopen. 
Bij het uitdelen hadden ze mooie 

smoesjes als mijn lampjes liggen 
thuis, ik ben vergeten het licht aan 
te doen of mijn licht is net kapot ge-
gaan, maar het gaat wel om de vei-
ligheid!”
In deze donkere maanden besteedt 
de politie extra aandacht aan de 
verlichting van (brom)fietsen. Bij 
gebrekkige verlichting zal de poli-
tie meteen bekeuren. Een boete kan 
worden gegeven voor rijden zonder 
voor- en/of achterlicht en voor rij-
den zonder reflectie op de achter-
kant van de fiets, de trappers of de 
wielen. Heeft het fietslicht een afwij-
kende kleur, knippert het of draagt 
de fietser het op een verkeerde 
plek? Dan komt de fietser eraf met 
een waarschuwing, maar de poli-
tie kan ook besluiten hier een boete 
voor te geven. De politie houdt zo-
wel rijdende als staande controles. 

Regels
Wat zijn de regels voor (losse) lamp-
jes? Bevestig lampjes aan de fiets. 
Zorg dat de lampjes goed naar voor 
en achter schijnen. Losse lamp-
jes mogen alleen op het bovenli-
chaam. Dus niet op hoofd, armen 
of benen. Ze mogen bevestigd wor-
den aan kleding of tas. Ze moe-
ten goed zichtbaar zijn. Er mag dus 
niets voor of overheen hangen. Wit 
of geel licht voor, rood licht achter. 
De lampjes mogen niet knipperen. 
De gemeente Aalsmeer voert tijdens 
de donkere maanden samen met de 
politie de fietsverlichtingscampag-
ne ‘Ik wil je zien’ met een campag-
newebsite www.ikwiljezien.nl en de 
speciale Facebookpagina.
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