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Metamorfose dankzij wijziging bestemming

Woningbouw mogelijk in 
Ophelialaan westzijde

Bij burgemeester en wethouders 
is een aantal initiatieven voor wo-
ningbouwplannen bekendge-
maakt. Het college kan zich vin-
den in de initiatieven. “Door deze 
initiatieven vindt verkleuring van 
dit deel van de Ophelialaan plaats 
en wordt de woonfunctie ver-
sterkt”, zo stellen de bestuurders. 
“De reconstructie van de Burge-
meester Kasteleinweg en de aan-
leg van een rotonde op dit kruis-
punt met de Ophelialaan zijn aan-
leiding de entree van dit gebied 

en de oriëntatie van de bebou-
wing hierop aan te passen.” 

Compact winkelcentrum
Aanstaande dinsdag 29 janua-
ri bespreken de fracties de ‘nota 
beleidskader Ophelialaan west-
zijde’ in de openbare vergadering 
van de commissie Ruimte en Eco-
nomie. Hierin wordt onder ande-
re voorgesteld de bestemming te 
wijzigen. Dit gedeelte van de Op-
helialaan heeft namelijk net als 
de winkelstraat de bestemming 

‘Centrum’ waardoor uitsluitend 
detailhandel op de begane grond 
en wonen hierboven is toege-
staan. Ook ten behoeve van een 
compact ‘winkelcentrum Opheli-
alaan’ verdient het volgens de ge-
meente aanbeveling aan de west-
zijde geen nieuwe detailhandels-
vestigingen meer terug te laten 
komen. “De meest passende her-
bestemming is die naar wonen.”

Gedragen plan
Vanuit de gemeente wordt voor-
gesteld een gedi� erentieerd 
woongebied te realiseren waar 
wordt ingezet op verschillende 
woonvormen voor uiteenlopen-
de doelgroepen. Maar, het ont-
wikkelen van bouwplannen in dit 
gebied is in opdracht en voor re-
kening van derden. “Het is aan de 
initiatiefnemers om in overleg 
met de omwonenden te komen 
tot een gedragen plan”, aldus de 
bestuurders. 
In de nota stelt de gemeente wel 
kaders (randvoorwaarden) waar 
de initiatiefnemers zich aan die-
nen te houden. Zo mag nabij het 
kruispunt de woonbebouwing 
maximaal vier lagen hoog met 
kap worden, ter markering van de 
entree van dit deel van de Ophe-
lialaan, om vervolgens in hoogte 
af te zwakken naar drie bouwla-
gen en twee bouwlagen om aan-
sluiting te hebben met de huizen 
in de Cyclamenstraat. De perce-
len liggen niet binnen het beper-
kingen-gebied van het Luchtha-
venindelingbesluit, dus voor het 
bouwen van woningen zijn geen 
belemmeringen.

HOV-halte
In de nota is verder ook opgeno-
men dat het verkeerstechnisch 
gezien gewenst is de nu doodlo-
pende Azaliastraat te verbinden 
met de Cyclamenstraat. Dit van-
wege de toekomstige HOV-hal-
te aan de Burgemeester Kaste-
leinweg nabij dit deel van de Op-
helialaan. De vergadering van de 
commissie Ruimte en Economie 
aanstaande dinsdag 29 januari 
begint om 20.00 uur en is open-
baar. Belangstellenden zijn wel-
kom. De ‘Nota beleidskaders Op-
helialaan westzijde’ wordt als vijf-
de agendapunt behandeld en be-
sluitvorming om deze metamor-
fose mogelijk te maken staat ge-
pland in de raadsvergadering van 
donderdag 14 februari. 
Raads- en commissievergade-
ringen zijn overigens ook live te 
volgen via de website van de ge-
meente: www.aalsmeer.nl

Werkzaamheden buiten en binnen
Renovatie gemeentehuis 
in volle gang
Aalsmeer - De renovatie van het 
gemeentehuis is in volle gang. 
Aan de buitenzijde staat het ont-
werp van architect Berghoef in 
de steigers, maar ook binnen is 
de verbouwing duidelijk zicht-
baar. De eerste verdieping rond-
om de burgerzaal is ingepakt in 
plastic. De kantoren hier worden 
in een duurzaam jasje gestoken. 
Het gemeentehuis krijgt overal 
dubbele beglazing en de muren 
worden geïsoleerd. Tot zolang 
deze werkzaamheden plaatsvin-
den, heeft het college zich ge-
nesteld in de ‘kelder’ van het ge-
meentehuis. De kamers van de 
fracties zijn nu overdag de werk-
ruimtes van de burgemeester, 

de wethouders en de secretari-
aat- en communicatie-medewer-
kers, want blijven werken in de 
eigen kamers is onmogelijk, zo-
als bijgaande foto van de werk-
ruimte van de burgemeester laat 
zien. Het gemeentehuis is overi-
gens ‘gewoon’ geopend voor in-
woners. Van alle diensten kan ge-
bruik gemaakt worden. Binnenlo-
pen kan via de gebruikelijke in-
gang aan het Raadhuisplein. De-
ze ingang met gedenksteen gaat 
overigens ook nog in ere hersteld 
worden. De lift hier gaat verdwij-
nen en komt terug aan de zijkant 
van het gemeentehuis, zijde Van 
Clee� kade.
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Een behoorlijke verandering gaat mogelijk gemaakt 
worden voor het gedeelte van de Ophelialaan aan de westzijde. 
Er zijn plannen om de bedrijfspanden hier te vervangen voor wo-
ningen, maar dan dient wel de bestemming aangepast te worden.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 17.450

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL
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100 Kinderen goed gekleed naar school

Cheque van OSA voor 
Hart4Onderwijs Nepal 
Aalsmeer - Tijdens de bazaar in 
november 2018 van de Doopsge-
zinde Gemeente Aalsmeer is on-
der andere een bedrag van 2.500 
euro ingezameld om schoolkle-
ding, schoeisel, schoolboeken, 
schriften, rekenmachine, rugzak 
e.d. voor 100 kinderen in Listikot 
in Nepal aan te kunnen schaffen.
Het project loopt via Stichting 
Hart4Onderwijs Nepal. Op 9 ja-
nuari was er een informatieavond 
over dit project in de Doopsge-
zinde Gemeente Aalsmeer. Er was 
een collecte na afloop.
Penningmeester Stef Holling van 

OSA overhandigde als verdubbe-
ling een cheque van 2.500 euro 
aan Mark van Leeuwen, die eer-
der in Nepal is geweest. Nu kun-
nen er 100 kinderen goed ge-
kleed en met fijne spullen naar 
school.
Een ander lid van de Doopsge-
zinde Gemeente Aalsmeer gaat 
in mei naar het project in Nepal. 
Meer weten? Kijk dan op www.
hart4onderwijsnepal.nl.
Meer informatie over de stichting 
Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer is te vinden op de web-
site: www.osa-aalsmeer.nl

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Bart Doorn-
weerd. Babyoppas en aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 
Dovenvertolking en vertaling 
in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met 
ds. J.A.C. Weij en 16.30u. met 
student J. van Limbeek, gez.
dienst in CGK.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Eucharistievie-
ring in Kloosterhof. Zondag 
om 9.30u. geen viering. Om 
10u. Oecumenische Viering in 
Open Hof Kerk. In Karmelkerk 
om 14u. Poolse dienst met An-
drezej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. Dienst. Voorganger: Mgr. 
Dr. Dirk Jan Schoon, bisschop 
van Haarlem. Organist: Bram 
Biersteker. Lezingen: Lisette 
Visser-Moleman.

Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Petru.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds K.W. de Jong, Woerden.

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

Zondag 10u. Oecumenische 
Dienst met ds. J. van Dalen.

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

Zondag 10u. Oecumenische 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 10u. Dienst met Jurgen 
Lindenhols.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag 10u. en 16.30u. Diensten 
met stud. J. van Limbeek. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Oe-

cumenische Viering in Open 
Hof Kerk, Ophelialaan. Op-
pas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Oecumeni-
sche dienst. Voorganger: Kees 
v/d Zwaard, theoloog en thea-
termaker.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaal-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. G.H. de Ruiter. Orga-
nist: H. van Noord. In zorgcen-
trum Aelsmeer dienst met dhr. 
D.W. Vollmuller. 

- Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. M.J. Zandber-
gen. Organist: Jan Terlouw.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

 Zondag 27 januari

Viering in De Spil, Kudelstaart. 
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag 28 januari 20u. met ds. 
Coen van Hoogstraten in ge-
bouw Mendel, Zwarteweg 98. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

Oecumenische viering 
met Kees v/d Zwaard
Aalsmeer - Op zondag 27 janu-
ari is er een bijzondere oecume-
nische viering vanaf 10.00 in de 
Open Hofkerk aan de Ophelialaan 
247. Kees van der Zwaard, theo-
loog en theatermaker, neemt de 
aanwezigen mee in een muzika-
le viering met onder meer eigen 
teksten en liederen. De centra-
le tekst van de viering in het ka-
der van de Week van Gebed komt 

uit het boek Deuteronomium 16: 
‘Zoek het recht en niets dan het 
recht’. De viering is mede voor-
bereid door de liturgiegroep van 
de Raad van Kerken Aalsmeer. De 
muzikale begeleiding op orgel 
en piano is in handen van Theo 
Griekspoor. Kees van der Zwaard 
(1962) is van huis uit theoloog. 
Hij werkt sinds 1998 freelance 
als schrijver en theatermaker. Hij 
speelde tot nu toe tien zelfge-
schreven solo-voorstellingen, va-
riërend van een toneelmonoloog 
tot kleinkunst. Het belooft een 
boeiende dienst te worden en er 
wordt gehoopt op een grote op-
komst.

Kees van der Zwaard. 
Foto: M. Baars

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 30 janu-
ari is er van 9.30 tot 11.30 uur 
weer inloop en ontmoeting bij de 
Oost-Inn. Gezellig even bijpraten 
of er gewoon zijn onder het ge-
not van een kopje koffie of thee. 
Alle belangstellenden zijn wel-
kom bij alle activiteiten in de Mi-
kado aan de Catharina Amalia-
laan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk 
op de website www.oosterkerk-
aalsmeer.nl.

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - De broeders van Tai-
zé met hun vieringen zijn een be-
grip. 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 deze kapel 
open om met elkaar een medita-
tieve viering te houden op vrij-
dagavond 25 januari. Het Taizé-
gebed begint om 20.30 uur. Daar-
na is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten. Aardig misschien om 
eens mee te vieren! Welkom.

Omgaan met een 
chronische ziekte

Amstelland - Hoe ga je samen 
om met een chronische ziekte en 
wat betekent dit voor jezelf en je 
partner, hoe neem en houd je sa-
men de regie? Mantelzorg & Meer 
biedt mantelzorgers en chronisch 
zieke partners een praktische cur-
sus. Doel: samen het leven aan-
genamer maken. Start 11 maart. 
In acht wekelijkse bijeenkomsten 
volgen de chronisch zieke en de 
partner apart een programma. 
Wel op dezelfde plaats en datum 
en hetzelfde tijdstip. De groep be-
staat uit maximaal acht personen, 
begeleid door een gecertificeer-
de trainer. De training is bedoeld 
voor mantelzorgers en hun part-
ners uit Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel 
en Uithoorn. Locatie: Laan van de 
Helende Meesters 431 in Amstel-
veen van 10.30 tot 12.00 uur. Kijk 
voor meer informatie over de cur-
sus en aanmelding op www.man-
telzorgenmeer.nl of neem con-
tact op via 020-3335353 of info@
mantelzorgenmeer.nl.

Ophaaldag 
oud papier

Rijsenhout - Op zaterdag 26 ja-
nuari zullen de leden van de Ont-
moetingskerk en Handboogver-
eniging Target weer oud papier 
ophalen in Rijsenhout. Vanaf 9.30 
uur kunnen de bewoners van Rij-
senhout het oud papier gebun-
deld of in dozen/kratten aan de 
weg zetten. Probeer rekening te 
houden met het feit dat de gro-
te vrachtauto’s niet zo wendbaar 
zijn. De ophaalauto’s zullen om 
ongeveer 9.30 uur vertrekken bij 
de Ontmoetingskerk aan de Werf 
2. Het oud papier mag eventueel 
ook naar het startpunt aldaar ge-
bracht worden. De leden van de 
Ontmoetingskerk en HBV Target 
zeggen alvast dank voor de me-
dewerking.

In Noorddamcentrum in Bovenkerk
Gebedsviering zondag 
‘Samen sta je sterk’
Bovenkerk - De eerste stap is ge-
zet in het herstel van de Urba-
nuskerk in Bovenkerk na de gro-
te uitslaande brand. Het interi-
eur is opgeslagen en er is een ar-
chitectenbureau in de arm ge-
nomen voor de voorbereiding 
en de begeleiding van de her-
bouw van de Urbanuskerk. Door 
de brand zijn veel vieringen ver-

Reünie VIA in Dorpshuis
Kudelstaart - Op woensdag 13 
februari aanstaande vindt de re-
unie plaats van de VIA (Vrouwen 
In Aalsmeer), voorheen de Ne-
derlandse Vereniging van Huis-
vrouwen, voor alle (oud) leden 
waarbij ook oud-leden van an-
dere vrouwenverenigingen wel-
kom zijn. Deze reünie vindt plaats 
in het Dorpshuis te Kudelstaart 
van 10.00 tot 12.00 uur. De kos-
ten voor deze ochtend bedragen 
8 euro per persoon te betalen 

aan de zaal. De voorbereidings-
commissie heeft een afwisselend 
programma samengesteld ter-
wijl er natuurlijk gelegenheid ge-
noeg over blijft om met elkaar bij 
te praten tijdens een kopje kof-
fie met iets lekkers. Ook wordt er 
gezorgd voor een hapje en een 
drankje! Alle reden om deze och-
tend niet te willen missen. Aan-
melden kan bij Irene van Gelder 
via 0297-325135 of bij Nelly Mul 
via 0297-341073.

huisd naar het Noorddamcen-
trum aan de Noorddammerweg. 
Daar is een nieuwe plaats van 
ontmoeting ontstaan. Vlakbij de 
plek des onheils en hier kan we-
kelijks de voortgang van het werk 
aan de kerk bekeken worden. De 
saamhorigheid is groot. De loca-
tie went snel, want het is lekker 
warm, de jas kan uit, de stoelen 
zitten goed en er is achteraf een 
lekker kopje koffie of thee en ge-
legenheid voor een praatje. Aan-
komende zondag 27 januari is er 
een gebedsviering in het Noord-
damcentrum met medewerking 
van koor Aurora. Het positieve 
thema past bij de huidige situa-
tie: samen sta je sterk. Belangstel-
lenden worden uitgenodigd de 
viering bij te komen wonen. Aan-
vang is 10.30 uur













gemeente Aalsmeer, telefoon 0297 - 387575 (stamnummer 
90002). Als dat niet gebeurt, zal de gemeente op grond van ar-
tikel 5.4 defecte voertuigen en artikel 5.5 voertuigwrakken van 
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente 
Aalsmeer, bestuursdwang toepassen en de auto op 31 januari 
2019 van de openbare weg meevoeren, opslaan en zo nodig 
verkopen of vernietigen

VERGADERING DINSDAG 29 JANUARI 2019

Agenda voor de vergadering van de commissie Ruimte en Eco-
nomie op dinsdag 29 januari 2019, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer R.P. Fransen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Vaststellen bestemmingsplan 
  ‘2e Herziening Schinkelpolder – 
  Mr. Jac. Takkade 21’
20.35 4. Budget uitwerking motie Aalsmeer 
  Fossiel Onafhankelijk
20.55 5. Nota beleidskader Ophelialaan 
  westzijde
21.25  Regionale samenwerking
21.35  Vragenkwartier
21.50  Sluiting

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

RECTIFICATIE, besluit genomen
- Herenweg 37, 1433 GV (Z18-007397), het plaatsen van een 

erfafscheiding en schuilhut. Toelichting Gemeente Aals-
meer heeft op 5 december 2018 besloten de omgevings-
vergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding en 
schuilhut ambtshalve gedeeltelijk in te trekken. Dit besluit 
is herzien op 15 januari 2019. Verzonden: 15-01-2019.

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Margrietstraat 9, 1432 HR (Z19-003006), het vervangen en 

vergroten van de overkapping in de achtertuin
- Stommeerweg 123, 1431 EV (Z19-003018), het renoveren 

van een woning met constructieve aanpassingen en het 
plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde 

- Salomon Dierkenslaan 17, 1431 MG (Z19-002795), het bou-
wen van een overkapping

- Uiterweg 94, 1431 AR (Z19-003371), het splitsen van de 
kavel en het realiseren van 2 woningen

- Nabij Mr. Jac Takkade 35, 1432 CB (Z19-003410), het maken 
van een tijdelijke bypass bij de rotonde vanaf de Bosrand-
weg naar de Mr. Jac. Takkade ten behoeve van de renovatie 
aan de N231

- Johan Frisostraat 3, 1432 HH (Z19-003688), het plaatsen 
van een dakopbouw/ nok verhoging, het plaatsen van een 
nieuwe kozijn en het vervangen van een kozijn in dezelfde 
gevel

- Mr. Jac. Takkade 15A, 1432 CA (Z19-003945), het vervan-
gen van een bestaande schuur door nieuwbouw en het in 
te richten als locatie voor een Bed en Breakfast

- Baccarastraat 3, 1431 RN (Z19-003976), brandveilig ge-
bruik KDV Solidoe

- Kudelstaartseweg 26 en ter hoogte van Kudelstaartseweg 
184 en 195, 1431 GA (Z19-004052), het permanent plaat-
sen van 4 palen en 2 boeien

- Zwarteweg 39, 1431 VH (Z19-004207), het vervangen van 
dakkapellen, gevelkozijnen en het plaatsen van een dak-
opbouw

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Stommeerkade 65, 1431 EL (Z18-011852) , het plaatsen 

van een antennemast achter het woonhuis. 
- Bosrandweg ter hoogte van 23-25, 1432 CD (Z18-015658), 

het verbreden van de bestaande in- en uitrit t.b.v. werk-
zaamheden aan de N231 

- Aalsmeerderweg 307 kwek, 1432 CP (Z18-016374), het 
plaatsen van een schuurtje op het erf achter het huis.

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
 - Zijdstraat 79, 1431 EB (Z18-008731), het herontwikkelen 
van de achterzijde van het pand (Gedempte Sloot) tot 8 ap-
partementen met parkeergarage. Verzonden: 15-1-2019

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens 

Officiële Mededelingen
24 januari 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

- De app van de overheid heet ‘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. 

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 ver-
plichting. 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 statuswijzi-
ging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media ge-
publiceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in 
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” 
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op 
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Aman I. 09-11-1998 10-01-2019
Brouwer F. 01-09-1958 10-01-2019
Kopania P.T. 28-12-1979 15-01-2019
Rozmus M.K. 21-07-1983 15-01-2019
Sameć R.A. 27-04-1987 14-01-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

GEMEENTE IS WEEKEND 26 EN 27 JANUARI ONLINE 
BEPERKT BEREIKBAAR

In het weekend van 26 en 27 januari vindt noodzakelijk onder-
houd aan ons netwerk plaats. Hierdoor is onze online dienst-
verlening beperkt. U kunt bijvoorbeeld geen verhuizing online 
doorgeven of andere online formulieren raadplegen. Excuses 
voor het ongemak.

GEZOCHT: EIGENAAR VOLKSWAGEN MET HET 
KENTEKEN ETS983

Op het parkeerterrein van supermarkt Hoogvliet aan de Aals-
meerderweg staat al geruime tijd een Volkswagen Sharan met 
kenteken ETS-983 geparkeerd. De gemeente en de politie 
Amsterdam-Amstelland hebben de eigenaar van het voertuig 
niet weten te achterhalen. Bent u de eigenaar? Wilt u uw auto 
dan zo snel mogelijk, op zijn laatst 30 januari 2019, verwijde-
ren of contact opnemen met de afdeling Handhaving van de 

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

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalsmeer 
bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft 
gelegd.
- Molenvlietweg 30, 1432 GW (8533093),. Toelichting: de 

ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het op 
verzoek van Hoogheemraadschap van Rijnland intrekken 
van de omgevingsvergunningen van haar inrichting AWZI 
(afvalwaterzuiverings-installatie) Aalsmeer, gelegen aan 
de Molenvlietweg 30 te Aalsmeer. Het betreft de omge-
vingsvergunningen d.d. 7 juli 1988 met kenmerk 87-62, 
d.d. 4 januari 1993 met kenmerk WM 93-26 en d.d. 21 okto-
ber 1996 met kenmerk 96-516868. 

De omgevingsvergunningen worden ingetrokken vanwege 
het sluiten van AWZI Aalsmeer (in 2018). De afvalwaterzuive-
rings- installatie is vervangen door een afvalwatertransportge-
maal. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een ziens-
wijze indienen. U kunt dit doen door uw zienswijze in te dienen 
bij de Omgevingsdienst Ebbehout 31, 1507 EA te Zaandam. De 
aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 24 januari 2019 gedurende zes weken 
ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis. 

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Copierstraat 56, 1433 NT (Z18-016043), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
18-1-2019

Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking 
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie:
- Stationsweg 7, 1431 EG (Z18-009364), het wijzigen van 

kantoren naar 4 appartementen op de eerste verdie-
ping. Toelichting Omgevingsvergunning bekend onder 
Z-2017/046143 is ingetrokken. Verzonden: 22-01-2019.

Vervolg op volgende blz.
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Vragen over dementie?
Partnerpraatuurtje in het 
Ontmoetingscentrum
Aalsmeer - Het Ontmoetings-
centrum, onderdeel van zorgcen-
trum Aelsmeer, heeft niet alleen 
dagbesteding voor mensen met 
dementie en andere hersen ge-
relateerde aandoeningen, maar 
biedt ook mantelzorgondersteu-
ning. Elke laatste maandag van 
de maand is er van 10.30 tot 11.30 
uur een praatuurtje speciaal voor 
partners. Het is de bedoeling dat 
partners elkaar kunnen ontmoe-
ten en hun verhaal met elkaar 
kunnen delen. Het praatuurtje is 
heel laagdrempelig. Desgewenst 
kan men iemand meenemen zo-
als een familielid of goede kennis. 
Onder het genot van een kop kof-
fie kan er met elkaar gepraat wor-
den.  Ellen Millenaar, coördina-
tor van het ontmoetingscentrum, 
zal het gesprek leiden en vragen 
over dementie beantwoorden. 
Ook partners die niet verbonden 
zijn aan het ontmoetingscentrum, 
bijvoorbeeld omdat hun naaste 
geen gebruik maakt van dagbe-
steding of inmiddels opgenomen 
is, zijn van harte welkom. Uit er-
varing blijkt dat partners erg veel 
steun aan elkaar kunnen hebben 
ondanks de verschillende situa-
ties. Meestal wordt een bepaald 
thema besproken, bijvoorbeeld 
‘hoe zorg ik voor mezelf’ of ‘hoe 
ga ik om met gedragsverande-
ringen’. Maandag 28 januari is het 
eerst komende partner uurtje om 
half 11. 

Informatiebijeenkomst
Dementie is een ziekte van de 
hersenen. Omdat de hersenen 

de motor zijn van ons functione-
ren heeft een ziekte als demen-
tie grote gevolgen. Het begrijpen 
wat er gebeurd bij dementie is 
belangrijk om er mee om te kun-
nen gaan. Marijke Trappenburg 
is internist ouderengeneeskunde 
in het Amstelland ziekenhuis. Op 
dinsdag 12 februari van 19.30 tot 
21.00 uur zal zij uitleg geven over 
dementie en heeft u mogelijkheid 
om vragen te stellen. Iedereen is 
welkom, graag wel aanmelden via 
email: emillenaar@zorgcentru-
maelsmeer.nl of telefonisch via: 
06 22468574.

Gespreksgroep
Ook dit jaar zijn er vier avonden 
gepland speciaal voor kinde-
ren van een ouder met demen-
tie. Dinsdag 5 maart van 19.30 
tot 21.00 uur is de eerst volgende 
keer. Het thema die avond is ‘hoe 
ga ik om met veranderend gedrag 
en hoe doen anderen dat’. Deze 
bijeenkomsten hebben een the-
ma, maar natuurlijk kunnen ook 
andere onderwerpen ter sprake 
komen. Aanmelding voor deze 
avond is noodzakelijk. Tot maan-
dagmiddag 4 maart kan men 
aanmelden via emillenaar2zorg-
centrumaelsmeer.nl of via 06 
22468574. De bijeenkomst gaat 
door bij minimaal zes deelne-
mers. Alle bijeenkomsten zijn in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat 
12. De informatiebijeenkomst 
en kindergespreksgroep wor-
den georganiseerd en begeleid 
in samenwerking met Hanneke 
te Brinke van Mantelzorg en Meer. 

Odense Huis: Voor senioren 
die van gezelligheid houden
Aalsmeer - Volgens de statistie-
ken zijn Scandinaviërs gelukki-
ge mensen. De aandacht voor 
sociaal welzijn zal daartoe ze-
ker een belangrijke bijdrage le-
veren. Daarom hebben enke-
le Nederlandse instellingen het 
Deense model - ouderen gele-
genheid bieden om met elkaar 
creatief bezig te zijn - overgeno-
men. Ook Aalsmeer heeft een In-
loop Odense Huis waar iedereen 
die van gezelligheid houdt of be-
hoefte heeft om mensen te ont-
moeten terecht kan. Er zijn ver-
schillende middagen die met 
uiteenlopende creatieve bezig-
heden veel te bieden hebben. 
Neem nu bijvoorbeeld de schrijf-
middag: Steeds meer deelnemers 
komen er achter hoe leuk het is 
om te schrijven; en dat kan over 
van alles en nog wat gaan. Al-
le aangedragen ideeën zijn wel-

kom of worden aangereikt. “Mijn 
kleindochter vindt het geweldig 
wat ik voor haar heb geschreven”, 
is een reactie. Of een andere op-
merking: “Nu zie ik pas hoe leuk 
schrijven is, dat had ik echt nooit 
kunnen bedenken!.”
Iets heel anders is: Hebt u er wel 
eens aan gedacht om weer te 
gaan kleuren? Een heerlijke be-
zigheid waarbij je de tijd ver-
geet. En wat dacht u ervan om 
met elkaar een en kaartje te leg-
gen? Sinds kort kunnen klaverjas-
liefhebbers terecht in het Inloop 
Odense Huis in de oneven weken 
van 14.30 tot 15.45 uur. 
Natuurlijk horen bij al deze mid-
dagen ook een kop thee of kof-
fie. Voor meer informatie kunt u 
bellen met 06-22468574 of kom 
langs in de Kanaalstraat 12 in het 
Centrum.
Janna van Zon

Infoavond in Ziekenhuis Amstelland
De overgang, aandacht 
voor vrouwen en mannen
Amstelveen - De overgang 
wordt vaak verbonden aan aller-
lei klachten bij de vrouw. Maar 
ook mannen maken een over-
gang mee. De overgang kan bin-
nen een relatie voor problemen 
zorgen. Weten wat bij de ander 
leeft en er over praten helpt om 
meer begrip voor elkaar te krij-
gen en er samen uit te komen. 
Dinsdag 5 februari om 19.30 uur 
is er een informatieve avond voor 
mannen en vrouwen in Zieken-
huis Amstelland. Specialisten gy-
naecologie, cardiologie, urolo-
gie en diëtetiek vertellen over de 
overgang. Met aandacht voor de 
klachten geven ze tips en bieden 
ze mogelijke oplossingen.
De meeste mannen en vrouwen 
komen rond hun 50e jaar in de 
overgang. De periode van onge-
mak kan jaren duren. Psycholo-
gisch kan er in de overgang weer-
zin ontstaan tegen de dagelijk-
se routine en dit kan leiden tot 
stress, sombere gevoelens, on-
rust en ergernissen. Dat is niet 
vreemd, aangezien er veel in deze 
fase verandert. Niet alleen licha-
melijk, ook in de thuissituatie kan 
er veel veranderen. Kinderen het 
huis uit, ouders die een beroep 
doen op mantelzorg, verandering 
of verdieping van werk. Lichame-
lijk gezien is de overgang beter 
te plaatsen. Door de veranderen-
de hormoonaanmaak gaat ons li-
chaam alle kanten op en kan men 

lichamelijke ongemakken krijgen
Hoe het beste met deze ‘cadeau-
tjes van moeder natuur’ omge-
gaan kan worden, wordt dui-
delijk tijdens deze informatie-
avond. Gynaecologen Katinka 
Overmars, Bert Wibbens, cardio-
loog Galina Ladyjanskaia en uro-
loog Annelies Vellekoop vertellen 
over de mogelijke klachten die 
je kunt hebben tijdens de over-
gang. Wanneer moet je hartklop-
pingen bijvoorbeeld wél serieus 
nemen?! Ook zal uitgebreid wor-
den ingegaan op diverse behan-
delingsmogelijkheden van aller-
hande overgangskwalen. Diëtist 
Renate de Schaap zal ingaan op 
voeding en gezondheid rond de 
overgang. De zaal is om 19.00 uur 
open. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. Toegang, koffie en 
thee zijn gratis. Vooraf aanmel-
den is wel een vereiste en dit kan 
via www.ziekenhuisamstelland.nl

Netwerkbijeenkomst 
voor werkzoekenden
Amstelland - De Bibliotheek Am-
stelland organiseert op donder-
dagochtend 31 januari een nieu-
we netwerkbijeenkomst voor 
werkzoekenden. Gastsprekers 
zijn lifecoaches Yolanda Janssen 
en Esther Saelman. Zij geven een 
presentatie over stress bij werk-
zoekenden. De zoektocht naar 
een nieuwe baan kan eenzaam 
en moeilijk zijn. Dan is het fijn om 
even op adem te komen en er-
varingen en tips uit te wisselen. 
De Bibliotheek Amstelland orga-
niseert hiervoor netwerkbijeen-
komsten voor werkzoekenden. 
Een mooie gelegenheid om te 
netwerken en in beweging te blij-
ven op de arbeidsmarkt. Er zijn di-
verse situaties die stress kunnen 
opleveren wanneer je op zoek 
bent naar werk. Denk hierbij aan: 
een sollicitatiegesprek; jezelf pre-
senteren, omgaan met afwijzing, 
het contact met het UWV, je fa-
milie en vrienden die herhaalde-
lijk vragen of je al een baan hebt. 

Zo heb je zelf vast nog wel meer 
voorbeelden. Sta jij weleens stil 
bij hoe jij omgaat met dergelijke 
situaties? In de interactieve pre-
sentatie van lifecoaches Yolanda 
Janssen & Ester Saelman word je 
meegenomen  in de gedachtewe-
reld van de werkzoekende en de 
invloed die je zelf op je gedach-
ten kunt uitoefenen. Kortom, aan 
de slag met de kracht van de ge-
dachte. Een boeiende presentatie 
en de mogelijkheid om nieuwe 
mensen te leren kennen die jou 
op weg helpen bij het vinden van 
de baan die het beste bij jou past. 
De Walk&Talk bijeenkomsten vin-
den iedere laatste donderdag van 
de maand plaats van 10.30 tot 
12.30 uur in de bibliotheek aan 
het Stadsplein in Amstelveen. Tel-
kens met een ander onderwerp 
en andere sprekers. De bijeen-
komst donderdag 31 januari bij-
wonen is gratis. Aanmelden kan 
via Anton Furnée, a.furnee@debi-
bliotheekamstelland.nl 
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COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Parkeerplaats bij Schinkelbos (Z19-002316) Start werk-

zaamheden biobased proeftuin N231 op 13 februari 2019, 
verzonden 22 januari 2019

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Legmeerdijk 313 (Z19-003354) Trade Fair plantenbeurs 6 

tot 8 november 2019, melding akkoord 18 januari 2019

- Legmeerdijk 313 (Z19-003389) Springfair Plantenbeurs op 
3 en 4 april 2019, melding akkoord 18 januari 2019

- Grasveld en stoep nabij Irenestraat (Z19-003407) Vrijmarkt 
Koningsdag 27 april 2019, melding akkoord 18 januari 
2019

- Dreef 5 (Z19-004422) thema avond apré-ski op 16 februari 
2019, melding akkoord 21 januari 2019

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

TER INZAGE

t/m 31-01-19 Ontwerpbesluit, de daarbij behorende ruim-
telijke onderbouwing en de overige daarop 
betrekking hebbende stukken van de om-
gevingsvergunning in afwijking van de be-
stemmingsplannen ‘N196 en Zwarteweg’, 
‘Stommeer’, ‘Hornmeer’, en ‘Spoorlaan’ voor 
het herinrichten van kruisingen of vervan-
gen van kruisingen door rotondes ten be-

hoeve van het realiseren van een Hoog-
waardige Openbaar Vervoerverbinding op 
de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer 
(Z18-007842)

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

t/m 7-03-19 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Molenvlietweg 
30, 1432 GW (8533093), betreft het voorne-
men tot het op verzoek van Hoogheemraad-
schap van Rijnland intrekken van de omge-
vingsvergunningen van haar inrichting AW-
ZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie) Aalsmeer, 
gelegen aan de Molenvlietweg 30 te Aals-
meer.

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Voorlopig de laatste keer
Watertoren zondag in de 
middag én avond open!
Aalsmeer - Voorlopig voor de 
laatste keer wordt de Aalsmeer-
se watertoren aanstaande zon-
dag 27 januari geopend voor het 
publiek. Van 13.00 tot liefst 21.00 
uur kan de binnenzijde van de to-
ren van ir. Sangster bewonderd 
worden en wie de beklimming 
aandurft kan men op een hoog-
te van circa 50 meter een schit-
terend schouwspel bewonde-
ren over Aalsmeer en verre om-
geving.
Door de dichte mist op 16 de-
cember verviel de avondopen-
stelling, maar iedereen heeft aan-
staande zondag nog één kans om 
te gaan genieten van een prach-
tig verlicht uitzicht.
Na deze voorlopig laatste ope-
ningsdag gaan per 1 februari de 
bovenverdiepingen op slot en 
kan de trans niet meer betreden 
worden. Dit heeft alles te maken 
met de slechtvalken, die bovenin 

de watertoren een nestkast heb-
ben .
Normalerwijze gaan de slecht-
valken zich de komende periode 
voorbereiden op het maken en 
uitbroeden van nieuw slechtval-
kleven. Uit ervaring is gebleken, 
dat er dan beter niet gestoord 
kan worden, dus is het wat de be-
klimming van de watertoren be-
treft even een pauze.
Als alles goed verloopt vliegen 
de jonge slechtvalken begin juni 
uit en kan de trans weer gebruikt 
worden. De benedenvloer en eer-
ste verdieping (de werkvloer) 
kunnen wel gebruikt worden 
voor activiteiten. Voor het vol-
gen van de slechtvalkontwikke-
lingen kan de site van de slecht-
valkwerkgroep Aalsmeer bezocht  
worden. Kijk voor meer informa-
tie over de watertoren op www.
aalsmeer-watertoren.nl
Foto: www.kicksfotos.nl

Vogelbeurs in ‘de Baccara’
Aalsmeer - Een uitgebreid assor-
timent aan vogels en benodigd-
heden presenteert Vogelvereni-
ging Aalsmeer aanstaande zon-
dag 27 januari tijdens de groot-
ste vogelbeurs in zaal ‘de Baccara’ 
aan de Baccarastraat 1. De beurs 
is open van 10.00 tot 12.30 uur. 
Iedere vogelliefhebber is welkom 
om vogels te kopen, te verkopen, 
te ruilen of rond te kijken en vra-
gen te stellen over de hobby be-
treffende vogels, voedsel en huis-
vesting. 
De entree bedraagt 1 euro voor 
iedereen die komt kijken of ko-
pen. Met het entreebewijs ma-
ken bezoekers kans op een leu-
ke attentie. Verkoop van eigen 
vogels is gratis, zowel voor le-
den als bezoekers. Aanwezig en 
te koop zijn diverse soorten vo-
gels, zoals tropische vogels, kana-
ries en kromsnavels. Ook diverse 
soorten zaden en zaadmengsels 

en vogelkooien worden te koop 
aangeboden. De vogelvrienden 
van Aalsmeer bezitten het keur-
merk van de Nederlandse bond 
van vogelliefhebbers voor het 
diervriendelijk behandelen van 
hun vogels met in achtneming 
van de milieu eisen die tot heden 
van kracht zijn. Een hele eer om 
dit keurmerk van diervriendelijk-
heid te mogen voeren. Voor in-
lichtingen: 06- 10666878.
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 Expositie Fotogroep ‘Aalsmeer 
met andere ogen’ in gemeen-
tehuis. Te bezoeken tijdens 
openingsuren.

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

 Kaartmiddag voor ouderen in 
het Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 13.30u.

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

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

 Sjoelen in wijkcentrum Voor 
Elkaer, Kudelstaart van 14.30 
tot 16u.

  Keezen (spelavond) in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 19.30u.

 Nostalgische filmavond Oos-
terbad in The Beach, Oostein-
derweg 247a vanaf 20u.

 Nieuwjaarsbijeenkomst jon-
geren voor buurtbewoners in 
Place2Bieb, Graaf Willemlaan 
1 van 19.30 tot 20.30u.

 Sjoelcompetitie in dorpshuis 
De Reede, Rijsenhout vanaf 
19.30u.

25 JANUARI
 Nieuwe exposities ‘Colours of 

Winter’ en ‘Shapes of Natu-
re’ in Flower Art Museum, Ku-
delstaartseweg. Open: vrijdag 
10-17u. en zaterdag en zon-
dag 11-17u.

 Darten bij Poel’s Eye in Dorps-
huis Kudelstaart. Inschrijving 
sluit om 20u.

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

 Kaartavond bij FC Aalsmeer in 
clubhuis Beethovenlaan vanaf 
20.15u.

 Concert Hugo v/d Meij (orgel) 
en Pascal v/d Velde (trompet) 
in Dorpskerk, Kanaalstraat 
vanaf 20u.

 Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarte-
weg vanaf 20u.

 Akoestische avond in cultureel 
café Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21u. Open: 20.30u.

26 JANUARI
 Crash Museum in fort 

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

 Opening expositie 3-d prin-
ting in Oude Raadhuis, Dorps-
straat 9 om 16u. T/m 10 maart. 
Iedere donderdag tot en met 
zondag open van 14 tot 17u.

 Akoestische avond in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u. 
Open: 20.30u.

  Bingoavond De Rijsenvogel 
in dorpshuis De Reede, Rijsen-
hout vanaf 20.30u.

 Dorpshouse met 4 lokale dj’s 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20-
01u.

 Powerduo ‘The 16A’ live in ca-
fé Joppe, Weteringstraat v/a 
21.30u.

27 JANUARI
 Vogelbeurs in zaal De Bacca-

ra, Baccarastraat van 10 tot 
12.30u.

 Watertoren aan Westeinder-
plassen open van 13 tot 21u. 
Voorlopig laatste keer.

 Boerenkool en Blues in Dorps-
huis Kudelstaart met optre-
den Hein Meijer Bluesband 
vanaf 16u.

28 JANUARI
  Expositie schildersgroep in 

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

 Partnerpraatje over dementie 
in Ontmoetingscentrum voor 
ouderen in Irene, Kanaalstraat 
van 10.30 tot 11.30u.

 Kaartavond Allen Weerbaar in 
het Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u.>

29 JANUARI
 Handwerken voor Heppie 

en tekenen en schilderen in 
wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart van 14.30 tot 16.30u.

  Kaartavond Ons Genoegen 
in ‘t Hofplein, ingang Kloos-
terhof, Clematisstraat vanaf 
19.30u.

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

30 JANUARI
 Inloop bij Oost-Inn in De Mi-

kado, Catharina Amalialaan 66 
van 9.30 tot 11.30u.

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

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

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

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

31 JANUARI
 Ouderensoos in Dorpshuis Ku-

delstaart van 13.30 tot 16.30u.
 Gedichtendag in cultureel ca-

fe Bacchus, Gerberastraat van-
af 20u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.STAGE

MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Westerngitaar 
‘Richwood’ €135,-

(diverse kleuren)

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

Lessenaar ‘Boston’
(met hoes) €19,95

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

NIEUW:

(diverse kleuren)
KOOPJE:

Westerngitaar 
NIEUW:

TIP:

Vrijdag en zaterdag in Bacchus
Dit weekend: Voorheen 
Akoestische Avonden
Aalsmeer - De befaamde, voor-
heen, akoestische muziekavon-
den vinden vrijdag 25 en zater-
dag 26 januari plaats in Bacchus. 
Meer dan tien acts passeren dit 
weekend de revue en kennis kan 
gemaakt worden met een uitge-
breid scala aan instrumenten, 
(akoestische) gitaren, percussie, 
violen, mandoline, banjo piano, 
saxofoons en trompetten. Beide 
avonden gaat de zaal open om 
20.30 uur. Aanvang eerste act om 
21.00 uur. De entree is 5 euro per 
avond en dit bedrag is inclusief 
één consumptie.

Over Leven en Spassamok
Vrijdag 25 januari worden de be-
zoekers als eerste verrast door 
het cabareteske trio ‘Over Leven’. 
Daarna gaan de spots aan voor de 
jonge muzikanten Sabine en Ma-
rit, die trakateren op pop en caba-
retcovers. Gevolgd door een op-
treden van zangeres Lynn van de 
Polder met John van de Polder op 
gitaar en zang. 
Daarna is het de beurt aan de 
bands ‘Crazy’ bestaande uit Jur, 
John, Nico, Henk Jan en Jacko, en 
‘Rackit’ die het publiek zullen la-
ten swingen op rockcovers. De 
avond wordt afgesloten met een 
optreden van ‘Spassamok’, een 
Noord-Hollandse coverband die 
een stevige en overtuigende mix 
van rock, grunge en een vleugje 
metal neerzet en bestaat uit Vin-
cent, Richard, Bas, Joost en Ste-
ven. 

Mr. Boogie Woogie en Major 7s
Zaterdag 26 januari begint met 
een optreden van Mr. Boogie 
Woogie Eric-Jan Overbeek op pia-
no. De tevens zanger wordt bege-
leid door Ab Hansen op basgitaar. 
Daarna is het podium voor ‘Ik 
weet niet wie je band’ bestaande 
uit de muzikanten Joris, Valerie, 
Ron, Michael, Leon en Marit. 

The Little Hobo’s verzorgt het der-
de optreden deze zaterdag en de-
ze band bestaat uit de grondleg-
gers Leen Mulder (fiddle en man-
doline) en Dick Kuin (zang en gi-
taar) van de Hobo String Band, 
bassist Piet van Leeuwen, drum-
mer Trustan Hupe en Jan Erik 
Hoeve op steelgitaar en banjo. 
Daarna een speciaal voor de 
akoestische avonden ingestuur-
de act door ‘Major 7s’ bestaan-
de uit de zussen Sandra en Ingrid 
Zonneveld op zang, Kees Broere 
en Bob Enthoven op gitaar, Leon 
Kenens op bas, Cees Spoelder op 
drums en Joris Tielkes op toetsen. 

Ten Beers After
En, inmiddels een traditie, de af-
sluiting van het akoestische 
weekend wordt verzorgd door 
Ten Beers After. Deze graag ge-
ziene gasten staan weer te po-
pelen om het publiek weer eens 
flink te vermaken. Van een com-
plete Muppet Show tot aan de 
ingewikkelde klanken van Blood 
Sweat & Tears. Vanuit steeds weer 
een ander perspectief wisten de 
dames en heren tijdens de akoes-
tische avonden menigeen te ver-
rassen met hun keuzes. Wat heb-
ben ze dit jaar in petto? Dat blijft 
een goed bewaard geheim tot op 
de laatste minuut voor aanvang. 
Ten Beers After is  Dorine Pronk 
(zang), Anne Kee Berghoef (saxo-
foon), Nienke Voerman (trompet), 
Jan Willem Bakker (gitaar), Jacko 
Hansen (zang en toetsen), Job Tas 
(bas) en Cees Tas (drums).

Zaterdag opening door Pierre Tuning
Expositie ‘3-d printing’ 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
26 januari wordt een nieuwe ten-
toonstelling geopend in het Ou-
de Raadhuis: 3-d printing. De ex-
positie geeft een nieuwe dimen-
sie aan de mogelijkheid van het 
vastleggen van beelden en vor-
men. Er kunnen diverse materia-
len voor gebruikt worden, zoals 
plastic, gipspoeder, klein en ny-
lon. Het 3-d printen wordt voor-
al door ontwerpers toegepast bij 
de medische wetenschap en ar-
chitectuur, maar ook steeds meer 
kunstenaars gaan de mogelijkhe-
den van 3-d printing ontdekken. 

De tentoonstelling in het Oude 
Raadhuis organiseert de stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) 
in samenwerking met Peter Cocu. 
De exposerende kunstenaars zijn 
Birgit Laken (3-d sieraden) en Eric 
van Straaten (3-d sculpturen). De 
opening is zaterdag om 16.00 uur 
en wordt verricht door Pierre Tu-
ning. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. Een kijkje gaan ne-
men kan tot en met 10 maart ie-
dere donderdag tot en met zon-
dag tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Ades: Dorpsstraat 9 in het Cen-
trum.

Akoestisch en elektrisch gitaarduo
‘The 16A’ zaterdag in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
26 januari weer een live band in 
Joppe. Deze keer speelt het duo 
‘The 16A’ in het gezellige café 
in het centrum. ‘The 16A’ is een 
akoestisch en elektrisch gitaar 
power duo dat klassiekers uit de 
Top 2000 speelt en bekende Ier-
se traditionals. ‘The 16A’ in twee 
woorden: Skills en Humor! Tom 
‘Tornado’ is een ware showman, 
heeft eindeloze energie, enthou-
siasme, een krachtige stem en 
een scherp gevoel voor humor. 
Arthur ‘Silverstring’ is een mon-
ster-gitarist, speelt met intuïtie 

en lef. Tijdens het begin van een 
optreden is de muziek akoestisch 
en is er genoeg ‘ruimte’ om lekker 
te kletsen en af en toe een beetje 
mee doen. Maar gaandeweg vra-
gen ‘The 16A’ meer aandacht en 
brengen de aanwezigen in bewe-
ging. Daarna  wordt er gespeeld 
met echt live opgenomen bac-
kingtracks en is er geen houden 
meer aan. Uiteindelijk doet ieder-
een mee! Het optreden van ‘The 
16A’ begint rond 21.30 uur en de 
toegang tot Joppe in de Wete-
ringstraat is natuurlijk helemaal 
gratis!

‘Dorps-House’ met vier 
lokale DJ’s in Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 26 ja-
nuari wordt voor het eerst een 
House en EDM feest georgani-
seerd in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Vier lokale DJs gaan 
verschillende stylen House en 
EDM voor de bezoekers draaien 
tussen 20.00 en 01.00 uur. Som-
mige nummers zijn zelf geschre-
ven en doen het goed op Spotify.
DJ’s zijn Lundh uit Aalsmeer, Ber-
ry Zarzamora uit Uithoorn, Tom-
my Vulpes uit Hoofddorp en Uni-
kid uit Amsterdam. 
Kaarten voor ‘Dorps-House’ kos-
ten 5 euro per stuk en zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij het 
Dorpshuis Kudelstaart, Marskra-
mer Kudelstaart, de Jonge Heer-
tjes Aalsmeer, Howard Boss en bij 
de vier DJs. Op de avond zelf be-

draagt de toegang 7,50 euro en 
kan er uitsluitend met contant 
geld betaald worden. 

Thema: Vrijheid
Gedichtendag in Bacchus
Aalsmeer - KCA organiseert op 
donderdag 31 januari de jaarlijk-
se Gedichtenavond in cultureel 
café Bacchus. Dit Jaarlijks terug-
kerende feest van de poézieweek 
start met de Gedichtendag. Het 
thema van Poetry International 
is ‘Vrijheid’. Uit Aalsmeer en om-
geving hebben zich twintig en-
thousiaste dichters aangemeld 
om hun gedachten voor te dra-
gen. Deze bijdragen zijn opge-
nomen in de bundel die ter plek-

ke te koop is voor 5 euro en daar-
na verkrijgbaar is in het Boekhuis. 
Na de pauze krijgen de dichters, 
maar ook het publiek, de moge-
lijkheid om een gedicht naar ei-
gen keuze voor te dragen. De pre-
sentatie van de avond is in han-
den van dorpsdichter Bram Land-
zaat. Muzikale ondersteuning 
tussen de optredens door is van 
Judith Glasbeek op dwarsfluit. De 
avond begint om 20.00 uur en de 
entree is gratis.Muzikanten van alle leeftijden welkom

Opleidingsorkest Jong 
Sursum weer van start
Aalsmeer - Het jeugd- en oplei-
dingsorkest Jong Sursum gaat op 
1 februari weer starten. Het op-
leidingsorkest van muziekvereni-
ging Sursum Corda gaat een her-
start maken met jonge en oude-
re muzikanten. Er zal om de week 
gerepeteerd worden onder lei-
ding van dirigente Elivera van 
Sloten op vrijdagavond in ge-
bouw Het Middelpunt aan de Wil-
helminastraat 55  vanaf 19.00 tot 
19.45 uur. Ook meespelen? Van 
harte welkom! Neem even con-
tact op dan wordt een stoel klaar 

gezet. Dit geldt natuurlijk voor al-
le leeftijden, zowel voor kinde-
ren, jongeren als volwassenen. 
Het kan zijn dat u wat ouder bent 
en dat u vroeger een muziekin-
strument heeft bespeeld. Kom 
dan ook meedoen als herintreder. 
Muziekmaken is tenslotte voor al-
le leeftijden. Er zijn instrumenten 
beschikbaar bij de vereniging. 
Probeer het gerust eens een tijd-
je! Neem voor meer informatie 
contact op via info@sursum-cor-
da-aalsmeer.nl of telefonisch via 
06-26290491.

Cabaret ‘Zonder genade’
Aalsmeer - KCA presenteert ca-
baret van Elke Vierveijzer op za-
terdag 2 februari in cultureel café 
Bacchus. Elke Vierveijzer presen-
teert met ‘Zonder Genade’ een 
programma waarin ze een onge-
kende combinatie toont van Ne-
derlandse kleinkunst- en caba-
retteksten en vol van muzikali-
teit. Dat resulteert in adembe-
nemende liederen die altijd wel 

ergens schuren, of juist onver-
wacht troostend zijn. De voorstel-
ling ‘Zonder genade’ op zaterdag 
2 februari in Bacchus in de Ger-
berastraat begint om 21.00 uur, 
zaal open vanaf 20.30 uur. De en-
tree bedraagt 12.50 euro. Kaarten 
voor deze voorstelling zijn te re-
serveren via www.cultureelcafe-
bacchus.nl of telefonisch 0297-
342657 (na 18.00 uur).
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Nog enkele plaatsen vrij!
Cursus beeldhouwen bij 
de Werkschuit 
Aalsmeer - Op dinsdag 29 januari 
start bij de Werkschuit een cursus 
beeldhouwen. De magie van het 
hakken van een beeld uit steen 
komt in deze cursus aan bod. Af-
hankelijk van de soort steen en 
de bewerking, kunnen de cursis-
ten een beeld voor binnen- of bui-
tenshuis maken. Het vormgeven, 
waarbij in plaats van opbouwen 
steeds iets weggehaald wordt, is 
een uitdaging. Het werken vanuit 
een duidelijk uitgangspunt helpt 
daarbij. De cursisten maken hun 
eigen ontwerp of maken gebruik 
van een duidelijk voorbeeld. Bij-
voorbeeld een bestaand beeld 
naar eigen fantasie uitwerken is al 
heel spannend. Een voorstudie in 
klei kan ook een goed begin zijn. 
De cursisten worden individueel 
begeleid. Er wordt uitleg gegeven 
over steensoorten, gereedschap-
pen en hoe de juiste sokkel het 
beeld compleet maakt. In de cur-

sus wordt voornamelijk handma-
tig gewerkt. De cursus wordt ge-
geven op dinsdagavond van 19.30 
tot 22.00 uur bij creatief centrum 
de Werkschuit aan de Oosteinder-
weg 287. Docente is Ingrid Schoe-
maker. Inlichtingen en aanmelden 
kan via de site www.werkschuit-
aalsmeer.nl of telefonisch bij Ma-
rion Buckert: 06-11864861 of Mar-
got Tepas: 06-12459347.

Open huis Werkschuit 
heel goed bezocht
Aalsmeer - Het open huis bij de 
Werkschuit afgelopen zaterdag 
19 januari kan een groot succes  
genoemd worden. Vele mensen 
kwamen een kijkje nemen waar-
onder veel kinderen, die tijdens 
het open huis vol enthousiasme 
aan de teken en boetseerwork-
shops hebben mee gedaan. Niet 
aanwezig geweest, maar wel in-
teresse in een creatieve cursus? 
Inschrijven kan nog voor: Edel-
smeden op de maandagavond, 
Beeldhouwen op de dinsdag-
avond, leer de Werkschuit ken-
nen op woensdagavond en de 
Fotocursus met prakijk op de za-
terdagmorgen. Voor kinderen is 
er nog plek bij de cursus Teken-
atelier op de woensdag en zater-
dag en bij de creatieve vorming 
op de woensdag- en donderdag-
middag.
Op de website www.werkschuit-
aalsmeer.nl is allerlei informatie 
over de cursussen te vinden en 

kunnen belangstellenden zich 
inschrijven voor een cursus. Na-
tuurlijk ook in de folder allerlei 
informatie over het aankomen-
de seizoensaanbod bij de Werk-
schuit. Deze folders liggen on-
der andere in het gemeentehuis 
en in alle boekwinkels. Het crea-
tieve centrum is ook te vinden op 
sociale media ‘Stichting de Werk-
schuit Aalsmeer’.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Opening verricht door Japanse ambassadeur en burgemeester

Imponerende exposities 
in Flower Art Museum
Aalsmeer -  Zaterdag 19 februa-
ri was Nol de Groot eigenaar van 
het Flower Art Museum een ge-
lukkig mens. Zijn ooit gedroom-
de wens om het eerste Bloemen 
Museum in Nederland te reali-
seren krijgt steeds meer gestal-
te. Ruim een jaar geleden werd 
het roer omgegooid. Het concept 
veranderde evenals het interieur. 
Het was de tweede metamorfo-
se die de voormalige waterkelder 
onderging, Elf jaar geleden in Ga-

lerie Sous Terre en een jaar gele-
den in het Flower Art Museum. 

Uniek Museum
Deze derde officiële tentoonstel-
ling bestaat uit de twee expo-
sities ‘Shapes of Nature’ en ‘Co-
lours of Winter’ en werd na een 
woord van welkom door Con-
stantijn Hoffscholte - coördina-
tor van het Flower Art Museum 
- officieel geopend door burge-
meester Jeroen Nobel en de Ja-

panse ambassadeur Mr. H Inoma-
ta. De burgemeester en de am-
bassadeur hadden iets gemeen 
vond de heer Nobel: “Ik vertrek 
half april uit Aalsmeer en U gaat 
terug naar Japan. De terugkeer 
naar het land van de rijzende zon 
heeft mede te maken met de Ja-
panse bloemsierkunst. Mrs. Ino-
mata is daar een beroemdheid in 
haar geboorteland. 

Kijk- en luisterfeest
Mr. Inomata hield zijn toespraak 
evenals de heer Nobel kort. Soms 
hoeft er ook niet zoveel gezegd te 
worden. Kunst moet voor zichzelf 
spreken, kunt is er om de fantasie 
van de kijker prikkelen. Dat lukt 
prima bij deze tentoonstelling, 
De verscheidenheid is groot en 
meerdere kunstwerken zijn van 
een imponerende schoonheid. Er 
was ook een luisterfeest, violiste 
Merel Vercammen speelde in een 
fraai bloemengewaad om haar 
smalle lij�e een prachtige com-
positie van Bach. Zij zal in het mu-
seum het komende jaar - samen 
met andere musici vier concerten 
geven. Het eerste concert is op 
vrijdagavond 15 februari en dan 

De Japanse ambassadeur met echtgenote, burgemeester Jeroen Nobel en violiste Merel Vercammen. 
Foto: www.kicksfotos.nl

speelt Merel werken van Bach sa-
men met cellist Joachim Eijlander.
Wat de ambassadeur wel kwijt wil-
de was een graag gehoord com-
pliment voor al degenen die het 
Museum tot een succes proberen 
te maken - Hij ziet het Flower Art 
Museum als Uniek! “Well let’s en-
joy today!” Waarop het doorknip-
pen van de linten volgde.

Verdrinken in schoonheid
Al direct bij binnenkomst werd 
het publiek verrast op prachtige 
Japanse bloemsierkunst. Vervol-
gens was er de verwondering van 
de modellen die staande op sok-
kels imposante gewaden droe-
gen. Iedere jas heeft een ander 
verhalend patroon en de vlam-
mende kleuren vloeien in elkaar 
over. Miekje Hoffscholte - één van 
de enthousiaste suppoosten die 
ook zorg draagt voor de inrich-
ting van de museumwinkel - ver-
telde dat alle modellen vriendin-
nen zijn van het zusje van Con-
stantijn. Gedurende de tentoon-
stelling worden de jassen op bus-
tes getoond. Ontwerpster en 
maakster van de gewaden; Marij-
ke van Welzem moet over een on-
gelooflijk geduld bezitten. Twee 
jassen per jaar gaan er door haar 
handen. Hier ist es! Neem hier-
voor echt de tijd en laat je blik 
verdrinken in de schoonheid er-
van. Ook bij het werk van Pim 
Velthuizen zou je een stoel willen 
pakken om rustig naar zijn door-
zichtige epoxie beelden te kijken. 
Het is een ontdekkingsreis door 
niemandsland. De zijden schil-
derijen van Zhou le Zeng werden 
openlijk bewonderd. “Hier kan ik 
mijn ogen niet van af houden.”

Shapes of Nature
De vijf grote installaties waar-
in de natuur een hoofdrol speelt 
zijn ontstaan vanuit historisch ge-
groeide klassieke Sogutsu Ikeba-
na artiesten. Vijf artiesten die ie-
der hun eigen visie geven. Aan de 
muur het subtiele werk van Joy-
ce van Dongen. Verlaat niet het 
Museum zonder gekeken te heb-
ben in het Tropisme Lab! Het Flo-
wer Art Museum verdient met 
‘Shapes of Nature’ en ‘Colours of 
Winter’ internationale belangstel-
ling. De ruimte voelt prettig aan 
en biedt zoveel schoonheid dat 
je er met gemak een paar uurtjes 
kunt door brengen. Het muse-
um in de voormalige pompkelder 
aan de Kudelstaartseweg 1 (te-
genover de watertoren) is iedere 
vrijdag open van 10.00 tot 17.00 
uur en zaterdag en zondag van 
11.00 tot 17.00 uur. 
Janna van Zon

Spetterend concert door 
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Het Nieuwjaarscon-
cert van Aalsmeers Harmonie 
op zondag 20 januari was een 
groot succes. Een volle zaal in de 
Doopsgezinde Kerk, mooie, klas-
sieke muziek op het programma 
en een enthousiast publiek. Dat 
maakte het een geslaagd concert. 
Aalsmeers Harmonie, onder lei-
ding van Maron Teerds, open-
de het concert met de Harmonie 
Polka van Johan Strauss jr. Toen 
zat de sfeer er meteen goed in. 
Vervolgens werden Pastime with 
good Company en Music for the 
royal Fireworks ten gehore ge-
bracht. Hierna speelde het orkest 
Rondo Russo, met als solist Mo-
niek Eigenhuis op dwarsfluit. Dit 
klonk prachtig in de kerk. Mozart 
stond ook op het programma: 

Vijf bekende melodieën van Mo-
zart in een modern jasje gestoken 
(Mozart’s Greatest Hits). 
De Harmonie speelde deel 1 uit 
de Peer Gynt Suite: Morgenstim-
mung, over een prachtige zons-
opgang. Daarna kon iedereen 
meedeinen met de Second Walz 
van Shostakovich. Ook klonk het 
meest gecoverde werk van Le-
onard Cohen: Hallelujah. En het 
concert werd afgesloten met een 
klassieker onder de films: Pirates 
of the Caribbean. 
Na het dankwoord van voorzitter 
Wilma van Drunen sloot de Har-
monie haar optreden af met de 
Champagner Galopp. En als ech-
te afsluiter, hoe kan het ook an-
ders: de Radetsky Mars, met de-
ze keer een wel heel jonge diri-

gent op de bok. De bijna 3-jarige 
Fabian, die tijdens het concert en-
thousiast aan de zijkant had mee-
gedirigeerd. 
Er staan al weer veel optredens 
gepland voor Aalsmeers Harmo-
nie. Het eerste concert is op zon-
dag 7 april, waarbij ook de ju-

bilarissen gehuldigd worden. 
Meer informatie over de Harmo-
nie en haar optredens op: www.
aalsmeersharmonie.nl of volg de 
muziekvereniging op Facebook. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Nieuwe programma’s bij 
Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Tijdens de nieuws-
jaarreceptie van Radio Aalsmeer 
vorige week bleek al een mooi 
gevoel van verbondenheid en 
betrokkenheid bij de samenle-
ving. Dat blijkt ook weer uit de-
ze greep uit het programma van 
de komende week. Plezier, ont-
spanning en leed liggen dicht bij 
elkaar. Daarnaast is de program-

mering ook weer verrijkt met 
twee nieuwe programma’s en een 
nieuwe presentator voor het klas-
sieke programma, die al wel be-
kend is bij de omroep.

Leven met hersenletsel
In ‘Echt Esther’ wordt gespro-
ken over leven met hersenletsel. 
Stephanie van Schie liep in 2013 

hersenletsel op en medisch ge-
zien was er geen hulp beschik-
baar. Daar liet Stephanie het niet 
bij zitten. Zij realiseerde zich dat 
haar verandering van binnenuit 
moest komen. Ze deed aan zelf-
reflectie en kwam tot mooie in-
zichten. Deze inzichten heeft zij 
gebundeld in haar boeken ‘Eigen-
tijdse Wijsheden’ en ‘‘Hersenlet-
sel – balans in je leven’. Een vraag 
of een boodschap voor Stepha-
nie? Mail deze dan naar esther@
radioaalsmeer.nl. Meeluisteren 
kan donderdag 24 januari vanaf 
19.00 uur.

Vrijdagavondcafé
Ron Leegwater spreekt vrijdag 
weer met wijkagent Erik van den 
Brun in zijn rubriek ‘Een boeiend 
gesprek’. Preventietips en het lo-
kale, actuele politienieuws wor-
den besproken. Verder natuurlijk 
de sfeer die je op vrijdagavond 
gewend bent met Ron: veel mu-
ziek en vooral lol vanaf 21.00 uur.

‘Weekend Magazine’ terug 
Het programma ‘Weekend Ma-
gazine’ is even uit de lucht ge-
weest bij Radio Aalsmeer, maar 
heeft een nieuw leven gekregen 

op de zaterdagmiddag van 12.00 
tot 13.00 uur. Zoals altijd al het 
geval was, wordt er ook nu aan-
dacht geschonken aan al wat er 
in Aalsmeer gebeurt. En natuur-
lijk is er ruim plaats voor goede 
muziek! De presentatie is in de 
vertrouwde handen van Jan van 
Veen. 

‘Puur op Zondag’
Vanaf de eerste week in 2019 is 
er ook iets verandert op de zon-
dag. Het programma ‘Jazz met 
Kees Regter’ schuift een uurtje op 
en begint voortaan om 11.00 uur. 
Dat betekent overigens niet dat 
de jazzliefhebbers langer moe-
ten wachten op hun favoriete 
muziek. Om 10 uur begint name-
lijk ‘Puur op Zondag’. Een nieuwe 
vaste zondag-traditie met Anna-
Maria Giannattasio. ’

Horeca in ‘Door de Mangel’ 
De 239e gast was webdesigner 
Joeri Visser, net gestart als zelf-
standig ondernemer. Hij maakt 
websites, ontwerpt logo’s, maar 
doet ook aan social media adver-
tising. “Daar kan ik mijn klanten 
een stap verder in brengen”, al-

dus de ras-Aalsmeerder. Hij om-
schrijft zichzelf als enthousiast, 
ondernemend en betrokken. Zo-
als gebruikelijk heeft ook Joeri 
een nieuwe gast gevraagd voor 
komende maandag 28 januari. 
Om 19.00 uur neemt Moniek Vis-
ser plaats achter de microfoon. 
“Zij is mijn nichtje en sinds kort 
uitbater van het restaurant in De 
Oude Veiling.” Als luisteraar een 
vraag? Mail deze dan naar info@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar de studio.

Sem bij ‘Intermezzo’ 
Aanstaande maandag krijgt het 
klassieke muziek programma ‘In-
termezzo’ een nieuwe presenta-
tor erbij in de persoon van Sem 
van Hest. Sem zal om de drie we-
ken te beluisteren zijn en zal ook 
gasten uit de klassieke muziek-
wereld begroeten. Intermezzo is 
elke maandagavond van 21.00 
tot 23.00 uur. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM 
op de kabel, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via www.radio-
aalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook.
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Vogelmannen Bert en Marco 
kweken wereldkampioentjes
Kudelstaart - Vader Bert en 
zoon Marco van der Jagt uit Ku-
delstaart zijn verwoed vogelaars. 
Ze kweken vooral Japanse Meeu-
wen en nee dat zijn geen gro-
te vogels, maar beestjes van on-
geveer tien centimeter groot. 
Hun zangvogeltjes vallen zeer 
regelmatig in de prijzen. Sterker 
nog; met hun vogels werden zij 
maar liefst vijf maal wereldkam-
pioen! Hoe deze uit de hand ge-
lopen hobby, want daar lijkt het 

op aangezien bij vader van der 
Jagt achterin de tuin op hoogtij-
dagen maar liefst zeshonderd vo-
gels huizen, vertelt Bert gepassio-
neerd: “Mijn vader handelde altijd 
al in vogels, dus tja, het is me met 
de paplepel ingegoten zullen we 
maar zeggen. Hij had een voliè-
re van vierentwintig bij vijf meter. 
Toen ik uit huis ging ben ik eerst 
grasparkietjes gaan houden. 
Sinds 1980 woon ik hier (Geer-
land) en is dat uitgebreid met 

kwartels, zwartkopsijsjes, kana-
ries en Japanse meeuwtjes. Een 
klein kweekvogeltje overgewaaid 
is uit Japan omstreeks 1870. Het 
is een makkelijk vogeltje, dat wil 
zeggen rustig, sociaal, vreedzaam 
en ze kunnen goed tegen kou. Ze 
leven graag in kleine groepen.” 
Japanse meeuwen zijn overwe-
gend zwart of bruin en de on-
derbuik heeft een bijzondere te-
kening op de veertjes. Vader en 
zoon van der Jagt kweken ook al-

bino meeuwtjes. Daar won Mar-
co een prijs mee tijdens de we-
reldkampioenschappen van 
een paar weken terug. Als deze 
in Nederland plaatsvindt doen 
ze mee. Ook zijn er regelma-
tig shows en natuurlijk de Ne-
derlandse kampioenschappen. 
De prijzen die zij met hun vo-
gels verdienden zijn niet te tel-
len. “Bekers bewaar ik niet hoor”, 
zegt Bert. Een aantal oorkondes 
prijkt echter op de schoorsteen-
mantel en ook diverse medailles 
worden getoond. “Die bewaar ik 
dan weer wel. Neemt niet zo-
veel ruimte in hè.”

Volières 
Achter in de tuin staan de voliè-
res die met trots getoond wor-
den. Op de vraag hoe je nou het 
geslacht bepaald van zo’n vo-
gel vertelt Bert dat bij de par-
kietjes duidelijk is dat een man-
netje blauw boven de snavel 
heeft en een vrouwtje bruin, bij 
de meeste vogels zijn manne-
tjes kleurrijker getekend en bij 
de Japanse meeuw is het ook 
duidelijk; alleen mannetjes zin-
gen. “Zodra dat gebeurt pak ik 
ze meteen apart.” Bert helpt te-
vens mee als vrijwilliger bij de 
Nederlandse kampioenschap-
pen en is daarnaast voorzitter 
van Vogelliefhebbersvereniging 
‘De Groenling’ in De Kwakel. Een 
duidelijke liefhebber in hart en 
nieren. Zoon Marco is sinds zijn 
jeugd ook besmet met het virus. 
Ze delen de hobby samen, zo-
dat er jaarlijks ook gewoon op 
vakantie gegaan kan worden. 
Saillant detail; binnen in huize 
van der Jagt is geen vogeltje te 
bekennen. 
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Op een koude janu-
arimiddag ben ik op de fiets het 
mooie verborgen gebied langs 
de Hogedijk gaan verkennen. De 
Hogedijk is de dijk tussen de Oos-
teinderweg en de Aalsmeerder-
weg. Leuk is het om te zien dat er 
links van je de bovenlanden zijn 
en rechts de polder. Dit stukje bo-
venlanden is vooral bijzonder en 
landelijk tot het eind van het pad 
voor fietsers en wandelaars, daar-
na begint de verharde weg.
Schitterend dat dit gedeelte, wat 
in de achtertuinen van de Oos-
teinderweg ligt, zo mooi be-
waard is gebleven. Er zijn nog 
wat Ilexakkers, seringenakkers en 
mooie natuur. Mij vallen de vele 
waterpartijen, mooie oeverran-
den en het riet op. Eigenlijk loopt 
de Oosteinderweg dwars door dit 
mooie bovenlanden gebied. Aan 
de ene kant van de weg is het bo-
venland dat eindigt bij de Oos-
teinderpoel en de andere kant 
is nog een stukje tot aan de Ho-
gedijk. Het is nu rustig in het ge-
bied, ach ja de natuur ligt in win-
terslaap. Als het voorjaar komt zal 
het hier weer een oase zijn voor 
allerlei vogels die hier een mooie 
broedplaats vinden.

Aanrader
Een wandeling maken over dit 
leuke dijkje is een echte aanrader, 
je zult zien dat er, zonder boot-
tochtjes, ook te genieten is van 
de mooie bovenlanden. Dit veel 
belopen stuk Hogedijk maakt 
deel uit van het Pelgrimspad. 
Fijn dat Stichting De Bovenlan-

BOVENLANDEN

De Hogedijk: 
Genieten

den hier wat percelen heeft aan-
gekocht. Zonder te weten wel-
ke het zijn pik je ze er zo tussen-
uit. Mooie bossen waar de natuur 
zijn gang mag gaan, omgewaai-
de bomen en natuurlijke over-
gangen van akker naar water. 

Polderhuis
Het is sowieso de moeite om het 
dijkje helemaal af te fietsen. Kas-
sen en wat kwekerijen in het pol-
dergebied vormen een mooi 
Aalsmeers plaatje en de mees-
te huizen aan de Oosteinderweg 
hebben een bruggetje dat naar 
de dijk leidt. Bijzonder is het om 
even te stoppen bij de plek waar 
de nieuwe N201 bij de dijk on-
dergronds gaat. Vreemd om naar 
beneden te kijken waar het ver-
keer voortraast en om een paar 
seconden later weer te genieten 
van de akkers en het water. Zelfs 
in Aalsmeer zijn er dus al plekken 
waar we op twee verdiepingen 
leven… 
Na de kruising bij het polderhuis 
op de hoek van de Machineweg 
is het laatste stukje dijk meer een 
toegangsweg geworden voor 
wat industrie. Na een paar hon-
derd meter stopt het wandelge-
bied en is de dijk niet meer toe-
gankelijk om te fietsen. Met kou-
de handen de dijk richting dorp 
weer teruggereden. Thuis bij mijn 
warme kacheltje nog na gemij-
merd met een kop warme thee. 
Wil je reageren? Bob@bovenlan-
den.nl

Drie gebieden beschikbaar in Aalsmeer

Doe mee met collecte 
van het Oranje Fonds
Aalsmeer - Het Oranje Fonds no-
digt alle stichtingen en verenigin-
gen in Aalsmeer uit om mee te 
doen met de Oranje Fonds Collec-
te 2019. Hiermee kunnen zij niet 
alleen de eigen kas spekken, maar 
ook een groot verschil maken 
voor Nederlanders die in een soci-
aal isolement zitten of dreigen te 
komen. In Aalsmeer zijn drie col-
lectegebieden beschikbaar voor 
de Oranje Fonds collecteweek, 
die van 11 tot en met 15 juni ge-
houden wordt. Een collectege-
bied claimen kan via www.oran-
jefonds.nl/collecte. Dit kan zolang 
er gebieden beschikbaar zijn of 
uiterlijk tot 1 april.
 
Sociale projecten
Deelnemende stichtingen en ver-
enigingen mogen de helft van de 
opbrengst houden om aan hun 
eigen maatschappelijke doelstel-
lingen te besteden. Voorwaarde is 
dat het geld in Nederland besteed 
wordt. De andere helft gaat naar 
sociale projecten in de provincie 
waar gecollecteerd is. Zo wordt al-
le opbrengst lokaal besteed. Pro-
jecten die ervoor zorgen dat nie-
mand in Nederland er alleen voor 
hoeft te staan. Denk bijvoorbeeld 
aan Voedselbanken, projecten die 
eenzaamheid onder ouderen te-
gengaan of die ervoor zorgen dat 
kinderen met een beperking mee 
kunnen doen in de maatschappij.
 
Iedere euro goed besteed
Het is de vijfde keer dat het Oran-
je Fonds deze landelijke collec-

teweek organiseert. Alle kosten 
van de collecte (organisatie, ma-
teriaal) zijn voor rekening van het 
Oranje Fonds. RegioBank neemt 
de kosten voor het geldtransport 
op zich. Hierdoor wordt iedere eu-
ro uit de collectebussen besteed 
aan projecten die de samenleving 
socialer maken.
 
Inspiratie, advies en kennis
Het Oranje Fonds bouwt aan een 
sociale samenleving, waar men-
sen er voor elkaar zijn en ieder-
een mee kan doen. Daarom mo-
biliseert, versterkt en ondersteunt 
het zoveel mogelijk mensen en 
organisaties die zorgen dat nie-
mand er alleen voor staat. De 
steun bestaat uit inspiratie, ad-
vies, kennis en geld. Het Fonds 
kan dit doen dankzij onder ande-
re de Postcode Loterij, de Neder-
landse Loterij, Vrienden en be-
drijven. Koning Willem-Alexander 
en Koningin Máxima zijn het be-
schermpaar van het Oranje Fonds.
Foto: @Oranje Fonds
 

Motie Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk
Commissie in vergadering
Aalsmeer -  Op dinsdag 29 ja-
nuari komen de fracties bijeen 
voor een openbare vergade-
ring van de commissie Ruimte 
en Economie. De vergadering is 
in de raadzaal, begint om 20.00 
uur en staat onder voorzitter-
schap van Ronald Fransen. Eerste 
agendapunt is het bestemmings-
plan ‘2e herziening Schinkelpol-
der, Mr. Jac. Takkade 21’. Vervol-
gens wordt gesproken over het 
beschikbaar stellen van een be-
drag van 30.000 euro om de mo-
tie ‘Aalsmeer Fossiel Onafhan-

kelijk’ uit te kunnen werken. Tot 
slot komt de nota beleidskaders 
Ophelialaan westzijde aan de or-
de. Besluitvorming van deze drie 
onderwerpen is gepland in de 
raadsvergadering van donder-
dag 14 februari. Hamerstukken is 
deze Raad is de wijziging veror-
dening Maatschappelijke Onder-
steuning Aalsmeer en Bouwver-
ordeningen 2019. De commissie-
vergadering wordt besloten met 
informatie over de regionale sa-
menwerking en een vragenkwar-
tier. De eindtijd van de vergade-

Verkiezing ‘Beste lokale bestuurder’
Wethouder Robbert-Jan 
van Duijn: Niet gewonnen
Aalsmeer -  Weer net niet ge-
wonnen. De titel bestuurder van 
het jaar jonger dan 40 is opnieuw 
de neus van wethouder Robbert-
Jan van Duijn voorbij gegaan. 
Gisteren, donderdag 17 januari, 
was de bekendmaking van ‘bes-
te lokale bestuurder’ in Helmond. 
Net als vorig jaar had wethou-
der Van Duijn een plaatsje in de 
top drie veroverd. Een nominatie 
om trots op te zijn, maar de titel 
ook daadwerkelijk winnen is na-
tuurlijk stiekem de wens. De con-
currentie voor Van Duijn, die ge-
roemd werd vanwege de eigen-
schappen betrokken, deskundig 
en een goed oog voor gelijk be-
handelen van alle belangheb-
benden bij welk dossier dan ook, 
was best groot. Ook wethouder 
Maarten van Ooijen van Utrecht 
kreeg de omschrijving jong, ge-
dreven, vol met passie en betrok-
ken, en wethouder Bas Vollebregt 
van Delft werd geprezen om zijn 
vernieuwing en zijn motivatie. De 
titel is uiteindelijk vergeven aan 

wethouder Maarten van Ooij-
en. Ondanks dat wethouder Rob-
bert-Jan van Duijn de titel (weer) 
niet gewonnen heeft, kijkt hij te-
vreden terug op deze verkiezing. 
“Mooie dag gehad bij de uitrei-
king van de prijzen voor beste be-
stuurder”, laat hij weten via twit-
ter en facebook. “Niet gewonnen, 
maar toch bij de beste drie van 
de 2.000 genomineerde bestuur-
ders. Mooie aanmoediging om te 
blijven verbeteren, groeien en le-
ren!” En zo is het, Aalsmeer mag 
en kan trots zijn op haar jeugdige 
wethouder die volle inzet toont 
voor ‘zijn’ gemeente. En gezien de 
vele reacties is menigeen dat ook. 
“Een super waardering”, aldus een 
reactie en “Bij de beste drie, dan 
ben je in mijn ogen een winnaar!”

Wijkoverleg in Hornmeer 
over duurzaamheidsfonds
Aalsmeer - Maandagavond 28 
januari is er om 20.00 uur wijk-
overleg in het Buurthuis aan de 
Dreef. Werd het vorige overleg in 
beslag genomen door de plan-
nen voor het Waterfront, nu  ko-
men meer sociale en maatschap-
pelijk onderwerpen aan de orde. 
Het duurzaamheidsfonds zal toe-
gelicht worden, taalproblemen in 
Aalsmeer vragen aandacht, par-

ticipatie Gemeente en wijkover-
leg is een onderwerp en het pro-
gramma voor het wijkoverleg in 
2019 zal besproken worden. 
Dit alles neemt niet weg dat in-
woners met elkaar alert moeten 
blijven op wat er om hen heen 
gebeurt. Eenzaamheid, afhanke-
lijkheid en armoede mogen niet 
genegeerd worden en vragen ie-
ders aandacht. Voorstelling ‘Woezel & 

Pip en de Tijdmachine’
Amstelveen - Na de hitvoorstel-
ling ‘Op zoek naar de Sloddervos’ 
beleven Woezel en Pip opnieuw 
een groot avontuur in hun vijf-
de familievoorstelling ‘Woezel & 
Pip en de Tijdmachine’. Op zon-
dag 10 februari beleven de po-
pulairste hondjes van het land 
een spannende reis door de tijd 
in Schouwburg Amstelveen in 
Amstelveen. Een onvergetelijke 
theaterervaring voor alle vriend-
jes van Woezel en Pip. Zou jij ook 
willen weten hoe het is om groot 
te zijn? Woezel en Pip kunnen 
niet wachten. Als de Wijze Varen 
even niet kijkt, glippen ze stie-
kem zijn nieuwe tijdmachine in. 
Op naar het land van nog niet ge-
beurd. Op naar een nieuw avon-
tuur samen met hun vriendjes 
Buurpoes en Charlie. Bam, boem, 
knars, zoem! Als dat maar goed 
gaat… Een familiemusical voor 
alle kinderen vanaf twee jaar. Laat 

je meevoeren naar de bijzonder-
ste plekken in de Tovertuin, zing 
en dans mee met nieuwe liedjes, 
verwonder je over het schaduw-
spel en schuif naar het puntje van 
je stoel als alles mis lijkt te gaan 
en de vriendjes zich afvragen of 
ze ooit nog thuiskomen… Na af-
loop van de voorstelling kan er 
heerlijk geknuffeld worden met 
de levensgrote pluchen knuffels 
van Woezel en Pip in de foyer van 
het theater.
 
Teken jouw tijdmachine
Kun je niet wachten? Kom dan nu 
alvast in de stemming door een 
tekening te maken van de tijd-
machine die jij zou bouwen. Le-
ver hem vóór de voorstelling in 
bij de Woezel en Pip-stand en wie 
weet, zie je jouw kunstwerk terug 
op het podium. Zondag 10 febru-
ari om 14.00 uur in Schouwburg 
Amstelveen, Stadsplein 100. 

ring is ingecalculeerd om 21.50 
uur. Raads- en commissieverga-
deringen zijn ook live te volgen 
via de website van de gemeente: 
www.aalsmeer.nl.
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Gemeente: Onderzoek nodig voor inschatting herstel

Sloopkogel ‘bewerkt’ Fort 
Aalsmeer - Zorgen en boos-
heid bij Dick Kuin van Abso-
luut Aalsmeer afgelopen woens-
dag 16 januari. “Fort Kudelstaart 
wordt met een sloopkogel ‘be-
werkt’. Ze zijn op het Fort aan het 
rammen, er wordt een stuk ge-
sloopt.” Kuin heeft direct aan de 
bel getrokken bij de gemeente, 

want dit kan toch niet. Het Fort 
een rijksmonument en is onder-
deel van de Stelling van Amster-
dam, dat zelfs op de werelderf-
goedlijst staat!

Onderzoek
Volgens de gemeente wordt de 
‘kogel’ gehanteerd conform de 

gemaakte afspraken en voor on-
derzoek, niet om sloopwerk-
zaamheden te verrichten. De 
handhavers zijn er na de alar-
merende telefoontjes van inwo-
ners wel heen gestuurd om te kij-
ken of de werkzaamheden uit-
gevoerd worden volgens de ge-
maakte afspraken.

“Moet die deur nou echt maar 1,66 meter hoog?”

De Bovenlanden herbouwt 
omgewaaide schuilhut
Aalsmeer - Tijdens de janua-
ristorm van een jaar geleden 
blies een rukwind een schuil-
hut op een akker in de Westein-
derplassen de lucht in en smakte 
de hut verderop tegen de grond. 
Er was niet veel van over. Karlo 
Buys teelt op die akker rode bes-
sen (Ilex) en samen met Stich-
ting De Bovenlanden Aalsmeer, 
eigenaar van de akker, werd be-
sloten om de schuilhut te her-
bouwen. Schuilhutten horen bij 
de Aalsmeerse cultuur van trek-
heesters en de teelt van serin-
gen, sneeuwballen en Ilex op ak-
kers. Ze werden gebruikt om bij 
heel slecht weer in te schuilen of 

om een beetje op temperatuur 
te komen bij koud weer en het 
meegebrachte voedsel te nutti-
gen. Comfort in de schuilhut was 
er niet of nauwelijks. Je kon op 
een houten bankje zitten en op 
de grond lag vaak wat stro. De 
herbouw van de schuilhut vindt 
plaats omdat de hut met z’n typi-
sche vorm en puntige dak thuis-
hoort in het landschap van het 
Aalsmeerse bovenlandengebied. 
Na een oproep van Stichting De 
Bovenlanden hebben zich enke-
le vrijwilligers gemeld die inmid-
dels in de loods van de firma Buys 
begonnen zijn met de herbouw-
klus. 

Vriendenclub
Nikki van der Meer: “Als je van de 
Uiterweg komt en het gebied van 
de Westeinderplassen kent, dan 
is het ook goed om mee te hel-
pen dat gebied in stand te hou-
den. We hadden het daar een 
keer over met onze vriendenclub 
en toen hebben we besloten ons 
aan te melden.” Het zijn dus jon-
ge vrijwilligers die samen met 
nog enkele anderen op zaterda-
gen aan de hut timmeren. Over 
een paar weken is de schuilhut in 
wording waarschijnlijk zo ver dat 
deze in onderdelen van de loods 
naar de akker op de Poel ge-
bracht kan worden met de schuit 

“Ik heb al zoveel burgemeesters meegemaakt”

Mevrouw Vollmuller-Geleijn 
viert 100ste verjaardag!
Aalsmeer - Op 20 januari 1919, 
de eerste Wereldoorlog was net 
voorbij, werd er een klein meis-
je geboren aan het einde van de 
Oosteinderweg. De jongste van 
dertien kinderen werd Hendri-
na Johanna genoemd door va-
der en moeder Geleijn. De roep-
naam van de inmiddels honderd-
jarige is Drien. Vanwege dit heug-
lijke feit kwam Jeroen Nobel afge-
lopen maandag op visite in haar 
knusse aanleunwoning in de Ka-
naalstraat. Het kon niet missen; 
ballonnen en slingers wezen de 
burgemeester de weg. Het is druk 
in de woonkamer. 

Bijna alle kinderen zijn aanwezig 
om van de, namens de gemeente 
aangeboden, taart mee te smul-
len. In het ruim zeventig jaar du-

rende huwelijk met Bob Vollmul-
ler werden zes kinderen geboren. 
Vier jongens, twee meiden. Me-
neer Vollmuller overleed in 2014 
op zevenennegentigjarige leef-
tijd. Nadat de bloemen zijn over-
handigd en de foto is gemaakt 
neemt Jeroen plaats naast de ju-
bilaris. Ze verzucht: “Ik ben bekaf 
van het feest van gisteren, maar 
het was geweldig. De een was 
nog blijer dan de ander. Er waren 
iets van tweehonderd mensen. 
Alle familie was uitgenodigd voor 
de receptie bij De Halve Maen. 
Dat wilde ik erg graag. Daarna 
zijn we nog gaan eten met de kin-
deren en aanhang. Dat was heer-
lijk. Fijne bezigheid hoor, eten.” 
Doordeweeks eet mevrouw altijd 
in het huis en in het weekend ko-
men ze haar eten thuis brengen. 

Meneer Nobel kijkt naar de zes 
prachtige orchideeën op de ven-
sterbank in het voorraam. “Ja, zes 
verschillende, net als mijn kinde-
ren. Ik ben gek op orchideeën. En 
op eendjes.” Het huisje staat er 
vol mee. Die spaarde haar man al. 
Mevrouw is nog helder en bij de 
tijd. “Ik heb tweeëndertig klein-
kinderen en achtentwintig ach-
terkleinkinderen. De jongste is 
zeven maanden.” 
“De meeste verjaardagen weet ze 
ook nog uit het hoofd.” Aldus een 
van haar dochters. Het enige wat 
moeilijk gaat is lopen, maar als ze 
opstaat om even naar het toilet 
te gaan met de rollator wil ze dat 
vooral helemaal zelf doen. Inmid-
dels woont ze veertien jaar in de 
Kanaalstraat en daar zegt ze over: 
“Het is hier goed toeven.” 

Hobby’s 
Op de vraag wat mevrouw alle-
maal nog zoal doet, antwoordt 
zij: “Ik doe mee met de activi-
teiten in het huis. Kienen vind 
ik leuk en lekker koffie drinken. 
Maar ook gymnastiek. Vroe-
ger heb ik veel gefietst en ge-
zwommen.” “Oh, in het Oos-
terbad?” Nee, in de (op z’n plat 
Aalsmeers uitgesproken) ‘Daik-
sloat’ aan de Oosteinderweg.” 
Mevrouw was sportief en sa-
men met haar man had ze een 
zeilboot. Ze zegt lachend: “Nou 
ja, ik ging mee als ballast.” Haar 
kinderen kunnen zich dat nog 
goed heugen: “Dan stond ze al-
tijd voor op de punt. We hielden 
soms ons hart vast. Ook zijn ze 
vaak op reis geweest naar on-
der andere Israël. Dat was in 
1993. Dook ze nog zo van een 
hoge boot af! ”Tot haar zesent-
achtigste zwom mevrouw Voll-
muller in de Waterlelie. Momen-
teel kijkt ze graag televisie. Al 
vindt ze al die ellende in de we-
reld soms iets te veel. “Ik kijk lie-
ver sport, behalve boksen.” 
Er wordt nog het een en ander 
besproken, gezellig gekletst en 
gelachen, maar dan is het tijd 
voor de burgemeester om weer 
verderop te gaan. Hij wenst 
haar alle goeds. “De volgende 
keer zal u mij niet zien.” Zegt hij. 
Maar de nuchtere honderdja-
rige antwoordt: “Dat geeft niet 
hoor. Ik heb al zoveel burge-
meesters meegemaakt.” 
De jubilaris kan nu eindelijk be-
ginnen met het lezen van de 
honderden wenskaarten die op 
de keukentafel liggen naast de 
vele bloemen die zij mocht ont-
vangen. Al die gelukwensen zijn 
haar van harte gegund. Ook na-
mens De Nieuwe Meerbode: 
“Van harte gefeliciteerd, me-
vrouw Vollmuller-Geleijn!”
Door Miranda Gommans  

van Karlo Buys: “De fundering ligt 
er al en we zijn goed op schema. 
Vanaf 1 maart gaat de Ilex weer 
flink groeien en willen we klaar 
zijn”, zegt Karlo.

Authentieke tekeningen
De schuilhut wordt herbouwd 
naar tekeningen van de authen-
tieke Aalsmeerse schuilhut van 
de inmiddels overleden Jan Lu-
nenburg. Hij heeft samen met on-
der andere Hans Alderden aan 
de hand van deze tekeningen de 
hut gebouwd welke op de His-
torische Tuin staat. Rick Heems-
kerk is de vrijwilliger die de tech-
nische scepter zwaait over de 
herbouw van de schuilhut: “Het 
zijn hele aparte maten, maar we 
houden ons er gewoon aan. Het 
moet allemaal goed in verhou-
ding blijven. We hebben ons ook 
al afgevraagd of de mensen nou 
zo klein waren vroeger, of dat er 
een andere reden is voor zo’n la-
ge deur. Want die is maar 1 meter 
66 hoog!”

Betonrand
Het vooronderzoek aan de ach-
terzijde van het fort was geen ini-
tiatief van de nieuwe eigenaren, 
maar is uitgevoerd in opdracht 
van de gemeente. “Dit was nodig 
om te onderzoeken of de beton-
band, op dakniveau, al dan niet 
bevestigd was aan het fort”, legt 
de gemeente uit. Fort Kudelstaart 
is een rijksmonument dat de ge-
meente in ere wil laten herstellen. 
Hiervoor heeft de gemeente een 
tender uitgeschreven die gewon-
nen is door Zeilfort Kudelstaart 
BV. In 2015. 

Subsidie Provincie
Nog voor de tender heeft de Pro-
vincie Noord-Holland toegezegd 
om subsidie te verlenen voor 
het dakherstel. “Om gebruik te 
kunnen maken van deze subsi-
die vond er 16 januari onderzoek 
plaats”, aldus de gemeente in de 
verdere uitleg. “Dit was nodig om 
een goede inschatting te maken 
van de toekomstige renovatie- 
en herstelwerkzaamheden. Om-
dat de bouwtekeningen geen uit-
sluitsel gaven, is een deel van de 
betonrand uitgenomen voor on-
derzoek. Hieruit bleek dat de be-
tonband los staat van het fort. 

Om het betondeel af te kunnen 
voeren is het kleiner gemaakt.”

Geen schade
“Het onderzoek heeft geen scha-
de aan het fort gemaakt”, bena-
drukt de gemeente nogmaals. 
“Het onderzoek is juist onderdeel 
van de werkzaamheden om het 
fort te behouden en te herstel-
len.” De specifieke werkzaamhe-
den zijn op 18 januari afgerond. 
Met de resultaten van het onder-
zoek stelt de gemeente nu samen 
met Zeilfort Kudelstaart BV een 
uitvoeringsplan op voor het her-
stel van het dak.

Bekijk de gemeente met andere ogen
De Adviesraad Sociaal 
Domein zoekt leden!
Aalsmeer - De Adviesraad So-
ciaal Domein en de gemeente 
Aalsmeer zoeken leden voor de  
Adviesraad Sociaal Domein. De 
gemeente heeft vele verantwoor-
delijkheden in het sociale do-
mein. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan taken op het gebied van 
(jeugd)zorg, werk en inkomen, 
wonen en welzijn. Om een inte-
grale en evenwichtige ontwikke-
ling van het gemeentelijk beleid 
binnen het sociale domein te be-
vorderen, heeft de gemeente een 
Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 
ingesteld. De ASD adviseert het 
College van burgemeester en 
wethouders door gevraagd en 
ongevraagd advies te geven. De 
ASD adviseert bijvoorbeeld over 
toegankelijkheid gemeentehuis, 
besteding Klijnsmagelden voor 
bestrijding armoede, voorzienin-
gen voor jeugd (zwemlessen mi-
nima), Aalsmeerpas, ondersteu-
ning van mantelzorgers, aanbe-
stedingen van Wmo-hulpmid-
delen, regiovervoer en nog heel 
veel andere zaken binnen sociaal 
domein. Dit maakt adviesraads-

werk veel levendiger, concreter 
en dichterbij. En om dit in stand 
te houden zijn er mensen nodig 
die het werk van aftredende le-
den willen voortzetten. Door ad-
viesraadswerk bekijkt u uw ge-
meente eens met andere ogen, 
komt u op plekken waar u anders 
niet zou komen en ontmoet u een 
heleboel leuke mensen. U wordt 
gevoed met informatie van er-
varingsdeskundigen, neemt deel 
aan bijeenkomsten en trainingen 
en gaat regelmatig op werkbe-
zoeken.
Wilt u concreet meedenken en 
meepraten over het Aalsmeerse 
beleid op het gebied van Jeugd-
zorg, Wmo of de Participatiewet? 
Heeft u een mening hoe het be-
ter of anders kan? Bent u een be-
trokken en enthousiaste inwoner 
en heeft u de nodige kennis en 
ervaring op dit terrein? Is uw be-
langstelling gewekt? Wilt u meer 
informatie over de inhoud van de 
functie? Heeft u wellicht ande-
re vragen? Bekijk dan de website: 
www.asd-aalsmeer.nl. Er wordt 
naar u/jou uitgekeken.

Aanbeveling burgemeester in Raad
Wie wordt Aalsmeers 
eerste burger?
Aalsmeer -  Op dinsdag 5 febru-
ari vindt een speciale, besluitvor-
mende raadsvergadering plaats. 
Deze avond wordt de aanbeve-
ling voor de nieuwe burgemees-
ter bekend gemaakt. De verga-
dering begint onder voorzitter-
schap van Ronald Fransen met 
een besloten deel vanaf 19.00 
uur. 
De gemeenteraad en het college 
krijgen de keuze te horen van de 
speciaal voor deze benoeming in 
het leven geroepen vertrouwens-
commissie. Deze commissie be-
staat uit een lid van iedere frac-
tie en voorzitter is de nestor van 
de Raad, Rene Martijn. Na de be-
kendmaking wordt een stem-
commissie ingesteld, want er 

wordt per raadslid, niet als partij, 
gestemd. Het besloten deel ein-
digt met het vaststellen van de 
aanbeveling tot benoeming van 
de burgemeester van Aalsmeer. 
Daarna volgt een schorsing en 
start om 20.30 uur het openbare 
deel van de vergadering. Belang-
stellenden zijn welkom om op 
de publieke tribune plaats te ne-
men en de bekendmaking van de 
naam van de nieuwe burgemees-
ter van Aalsmeer mee te maken. 
Geen mogelijkheid om deze Raad 
bij te komen wonen, het openba-
re deel duurt slechts een half uur-
tje, maar wel nieuwsgierig? Ook 
deze speciale vergadering is live 
te volgen via de website van de 
gemeente: www.aalsmeer.nl.
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Kleding verkoop in 
Zorgcentrum Aelsmeer
Op maandag 28 januari is er 
van 10.00 uur tot 15.00 uur 
een kledingverkoop door 
�rma H en A Mode in 
Zorgcentrum Aelsmeer. 
U bent van harte welkom om 
de kleding te bekijken en te 
passen. 

Handwerken met een missie 
voor Stichting Heppie
Iedere dinsdag middag van 
14.30 – 16.30 uur kunt u in 
wijkpunt Voor Elkaer 
handwerken met een 
missie voor Stichting Heppie. 
Materialen en deelname zijn 
kosteloos.

Tekenen/ schilderen kan je 
leren...
Iedere dinsdag middag in 
wijkpunt Voor Elkaer is er 
tekenen en schilderen van 
14.30 - 16.30 uur. Tijdens deze 
lessen kunt u deelnemen aan
basislessen tekenen/
schilderen. De lessen worden 
verzorgd door Henk. 
De tekenlessen kosten 3 euro 
per keer, incl. de materialen.

Multi Media in ‘‘Voor Elkaer’’
Woensdag 30 januari van 
09.30 – 11.30 uur. Heeft u hulp 
nodig bij het gebruik van uw 
mobiele telefoon, tablet,
e-reader of laptop, dan kunt u 
binnen lopen bij Multimedia.

Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’
woensdag 30 januari een 
heerlijk 3 gangen-diner
met o.a. een winter cocktail, 
kip�let gevuld met rookvlees
en monchou, strogano� saus, 
witlof met ham en kaas, spicy 
pommes wedges, witte kool 
salade en een witte chocolade 
bavarois met slagroom naar 
keus voor maar € 12,50. 
U bent van harte welkom 
vanaf 17.00 uur. 

vrijdag 1 februari kunt u 
genieten van o.a. een mosterd 
soep, schouder karbonade, 
jus, ratatouille, griekse salade, 
puree uit de oven, tropische 
vruchten mousse met 
slagroom naar keus voor maar 
€ 11,-. U bent van harte 
welkom vanaf 17.00 uur. 
Voor reserveringen Tel. 
0297- 82 09 79. 

Multi Media in ‘‘Voor Elkaer’’

Activiteiten overzicht

Masterclass Sales slaat 
aan bij Zaailingen
Aalsmeer - Dinsdag 15 janua-
ri werd de derde lichting Zaai-
lingen door project-organisa-
tor Kirsten Verhoef opgewacht 
bij Waterdrinker. Een bedrijf dat 
zelfs in ruste - door massaliteit,  
hoeveelheid stellingen en kar-
ren en andere apparatuur - ener-
gie uitstraalt. “Ik zou hier graag 
eens overdag willen rondkijken”, 
was een opmerking. Deze avond 
was in het grandcafé van Water-
drinker een masterclass Sales ge-
pland.  Evenals vorig jaar was Ma-
rie-José Giebels de coach. Naar de 
komende uren hadden de Zaai-
lingen met veel nieuwsgierigheid 
uitgekeken. Zij hoorden meer 
dan genoeg nieuws dat voor hen 
bruikbaar was. De eerste vraag 
die werd gesteld: Wat is jouw ide-
ale klant? Daar moest eens goed 
over nagedacht worden, maar 
met behulp van tips, praktijk-
voorbeelden was het toch moge-
lijk een aardig profi el te schetsen. 
Hoe benader je een klant, hoe 
profi leer je je en hoe onderscheid 
je je van de markt zijn eveneens 
vragen die de gemoederen van  
ZZP’ers behoorlijk bezig houdt. 
Ook hiervoor werden handvatten 
aangereikt waarmee een ieder uit 
de voeten kon. Er werd geleerd 
hoe je met een andere - nieu-
we - blik kan kijken naar datgene 
waarmee je bezig bent en naar 
de klant toe gericht. Regelmatig 
werd aangehaald hoe leuk verko-
pen toch is als je het maar met je 
hart doet. “Vergeet verkopen tij-
dens het verkopen!” De Zaailin-
gen kregen een spiegel voorge-
houden die als nuttig werd er-
varen. “Leerzaam, zeer leerzaam”, 
was een reactie na afl oop.
Goed kunnen luisteren en signa-
leren, daarbij de juiste vragen we-
ten te stellen is toch wel de ba-
sis waarmee vertrouwen naar de 
klant toe gewonnen wordt. Waar-
door ook een goed gesprek kan 

ontstaan. Met tal van voorbeel-
den - voornamelijk vanuit eigen 
ervaring - werd uitgelegd wat er 
precies bedoeld werd. 

Prijsbeleid
Hoewel iedereen er de hele avond 
zeer alert bij zat, was er toch een 
kleine opleving bij de vraag; Hoe 
bepaal je je prijs. Een goed prijs-
beleid is een moeilijk vraagstuk 
voor elke ZZP’er. Het was ook het 
hoofdstuk dat evenals vorig jaar 
de meeste vragen opriep. “Wat le-
vert het op; hoeveel tijd kost mij 
dat; wat wil ik verdienen; kom ik 
wel uit de kosten?”
“Sta achter jouw product. Voel 
dat je het waard bent. Straal dat 
uit! Vertel de klant welke voorde-
len het hem oplevert wanneer jij 
de opdracht vervult. Laat je prijs 
niet bepalen door tijd maar door 
kunde. Zo trek je ideale klanten 
aan die weer zorgen voor nieu-
we ideale klanten. Slechts 7% van 
de gevallen die niet lukken heb-
ben te maken met een te hoge 
rekening. En als je die opdracht 
mist, dan was het niet jouw ide-
ale klant. Als je goed bent word 
je weer terug gevraagd, los van 
de prijs.” Natuurlijk had Giebels 
ook wel eens een situatie meege-
maakt waarin de klant probeer-
de te marchanderen. “Maar wan-
neer je dan doorvraagt , dan blijkt 
vaak dat je niet met de juiste per-
soon om tafel zit of dat men ge-
woon niet goed heeft nagedacht. 
Het een soort gewoontevraag is.”

Superavond
“Zullen wij nog een half uurtje 
doorgaan? Ik heb nog zoveel te 
vertellen.” Niemand had bezwaar 
en ook bij de borrel na afl oop gin-
gen de gesprekken gewoon door.
“Wat een superavond, heb hier 
zoveel van geleerd”, was de geza-
menlijke eindconclusie.   
Janna van Zon 

Refkele Steemers: 
“Zaai geeft mij inzicht”
Aalsmeer - Docenten van de fo-
tovakschool moeten na het zien 
van de opdrachten - gemaakt 
door Refekele Steemers - heb-
ben gedacht: “Yes, hier hebben 
wij talent te pakken!” Zij studeer-
de in 2018 af. De vader van Ref-
kele kreeg uiteindelijk gelijk, zijn 
dochter koos voor de fotografi e, 
maar daar heeft hij best even op 
moeten wachten want dochter-
lief koos eerst voor een HBO op-
leiding Marketing - Communica-
tie en grafi sche vormgeving. Ver-
volgens ging zij werken bij de te-
levisie waar zij meewerkte aan 
programma’s als Lowlands, Zo-
mergasten en Raymann is laat. 
Haar kinderen groeiden op met 
de spelers van Sesamstraat. Door 
haar werk is zij ook goed bekend 
met de bladenwereld: De Uit-
krant en Oor. Allemaal heerlijk om 
te doen, maar haar ideaal bleef 
toch te willen gaan fotograferen. 

Eigen studio
En dan komt er een moment 
waarbij je denkt: “Als ik het nu 
niet doet, houd ik mijn hele leven 
spijt.”  Refkele waagde sprong, 
heeft nu zelfs een eigen studio 
samen met fotografe Barbara Sa-
lem. Fotostudio A in Aalsmeer.  
Het liefst werkt zij voor grote be-
drijven. Wie haar vrijheid en ver-
trouwen biedt kan verzekerd zijn 
van een eindresultaat waarmee 
het bedrijf kan scoren; Zich kan 
onderscheiden binnen de bran-
che. Haar visie op de wereld, haar 
maatschappelijke betrokken-
heid, reislust, creativiteit, humor, 
haar belangstelling voor cultuur 
en geschiedenis maakt haar niet 
alleen een mensenmens, maar 
ook een visionair. Haar serie; Ico-
nen toont gevoel en de serie Af-
rican Blue originele creativiteit. 

Het zijn stuk voor stuk verhalen-
de foto’s. Zij zit boordenvol plan-
nen die tijd kosten maar zeker 
ooit uitgewerkt gaan worden. Zo 
staat hoog op de verlanglijst een 
reis naar Schotland om de Schot-
se clans te fotograferen, met hen 
te praten over hun voorvaderen. 
“Ik zie altijd iets van trots en ver-
driet in hun ogen. Met mijn cre-
ativiteit wil ik dat wat ik in mijn 
hoofd heb ook met mijn foto’s 
zien te realiseren.”

Passie vasthouden
Wanneer je zoveel ideeën hebt, 
moet je ook leren focussen. Zaai 
leert dat Refkele! “Zaai geeft mij 
inzicht, je krijgt zoveel aangebo-
den, wat het beste bij je past, dat 
haal je eruit. Door Zaai leer ik niet 
te vergeten wat mijn droom was. 
Het zorgt ervoor dat ik mijn pas-
sie weet vast te houden.”
Voor meer informatie: Kirsten Ver-
hoef (project organisator) via te-
lefoon 0297-366182 of via de mail 
kirsten@syltsupport.nl  
Janna van Zon 

‘Geef een glimlach cadeau’
Gratis verwenmomenten 
voor vrouwen met 
Rijsenhout - De stichting Look 
Good Feel Better organiseert sa-
men met ruim 400 schoonheids-
specialisten in februari opnieuw 
de landelijke actie ‘Geef een glim-
lach cadeau’. Ook in Rijsenhout 
wordt hier aan meegedaan. Van-
af Wereldkankerdag, 4 februa-
ri, geven schoonheidsspecialis-
ten door het hele land gratis ver-
wenmomenten aan vrouwen met 
kanker. Deze actie duurt de hele 
maand februari. 

Verwenmoment
Patricia Schijff  van Body Skin Ba-
lance doet graag mee met de ac-
tie van Look Good Feel Better: 
“Vrouwen met kanker verliezen 
vaak hun zelfvertrouwen door de 
uiterlijke veranderingen als ge-
volg van de behandelingen. Het 
mooie van dit verwenmoment 
is dat je tijdens de behandeling 
het zelfvertrouwen ziet groeien. 
Soms zijn een paar tips al genoeg 
om ze weer te laten stralen. Dat is 
precies waarom ik graag meedoe 
met ‘Geef een glimlach cadeau’.” 
Op 14 februari geeft Patricia van 

Body Skin Balance minimaal vijf 
vrouwen met kanker een gra-
tis verwenmoment. Maar Patricia 
organiseert deze dag niet alleen, 
maar met twee andere vrouwen. 
Met Angeline Limburg van Ma-
keup4Beauty, zij verzorgt de 
make-up, en met Dolly Pieterson 
van Dolfi na Photografy, om het 
prachtige resultaat vast te leggen 
op de gevoelige plaat.
Aanmelden voor deze actie kan 
eenvoudig via de actiewebsite 
www.geefeenglimlachcadeau.nl. 
Ken jij iemand met kanker? Atten-
deer haar dan op deze actie en 
geef haar een glimlach cadeau! 
Je mag natuurlijk ook jezelf op-
geven. 
Er zijn wel voorwaarden aan de-
ze actie verbonden zodat er geen 
misbruik kan worden gemaakt. 
De campagne ‘Geef een glimlach 
cadeau’ wordt dit jaar voor de 
vierde keer georganiseerd door 
Stichting Look Good Feel Bet-
ter. Deze stichting zet zich in om 
mensen met kanker te onder-
steunen bij hun uiterlijke verzor-
ging.

Na ruim 80 jaar weg uit Aalsmeer
Dillewijn Zwapak naar 
nieuw pand in Amstelveen
Aalsmeer - Dillewijn Zwapak, 
de verpakking specialist voor de 
sierteeltsector, betrekt op 4 fe-
bruari haar nieuwe hoofdkan-
toor en centrale distributiecen-
trum in Amstelveen. Na ruim 80 
jaar gevestigd te zijn geweest in 
Aalsmeer gaat Dillewijn Zwapak 
verhuizen naar de andere kant 
van de N201.

Automatisering
“Het is voor onze medewerkers 
werkelijk een heerlijke plek ge-
worden om te werken met een 
hypermodern centraal maga-
zijn en voor onze klanten een rui-
me sfeervolle showroom”, aldus 
Mark de Krosse (Managing Direc-
tor). In het nieuwe gebouw is de 
allernieuwste technologie toe-
gepast. Hightech automatisering 
en zelfs robotisering, waarbij het 
merendeel van het rijdend ma-
terieel onbemand zal zijn, gaan 
er voor zorgen dat de bevoorra-

ding van het magazijn en de ver-
werking van klantorders uiterma-
te effi  ciënt en veilig worden afge-
handeld.

Duurzaamheid
“Uiteraard heeft bij de ontwikke-
ling van het nieuwe bedrijfspand 
naast modernisering ook het fe-
nomeen ‘duurzaamheid’ een gro-
te rol gespeeld”, vervolgt Mark de 
Krosse. “Bij de selectie van instal-
laties en materieel heeft energie-
verbruik een hoofdrol gespeeld. 
Alle benodigde energie wordt 
met zonnepanelen op ons eigen 
dak opgewekt en we houden ge-
noeg over om in de toekomst bij-
voorbeeld ons hele wagenpark 
van energie te voorzien.”
Het adres van het nieuwe hoofd-
kantoor en magazijn van Dille-
wijn Zwapak is Loetenweg 2, Am-
stelveen en deze locatie ligt op 
steenworp afstand van Royal Flo-
raHolland.

Aalsmeer - Donderdag 17 janu-
ari is de eerste sleutel uitgereikt 
aan de aanstaande bewoner van 
een appartement in gebouw D1 
in project Dorpshaven-Zuid. Wet-
houder Robert van Rijn reikte de 
symbolische eerste sleutel uit. Al-
gemeen directeur van ontwikke-
laar Timpaan Ingeborg de Jong 
was aanwezig om de aanstaande 
bewoner te feliciteren. Namens 
de aannemer Bot Bouw was di-
recteur Gem Bot aanwezig. In de 
komende weken worden alle 42 
appartementen uit gebouw D1 
en E (langs de Burgemeester Kas-
teleinweg) opgeleverd door Bot 
Bouw.

Woonruimte voor iedereen
Wethouder Robert van Rijn: 
“Aalsmeer is een gemeente waar 
mensen graag wonen en blijven 
wonen. Uitgangspunt van het 
college is dat er betaalbare woon-
ruimte voor iedereen is. Er wo-
nen relatief veel jonge mensen in 
Aalsmeer die graag in Aalsmeer 
willen blijven wonen. Met de op-
levering van deze appartemen-
ten maken weer een aantal jon-
geren een mooie start op de 
Aalsmeerse woningmarkt.”
Eindelijk ingeloot
Kevin, de aanstaande bewoner, is 
erg tevreden met de woning. “Ik 
heb mijn hele jeugd in Aalsmeer 
doorgebracht en woon hier met 
veel plezier. Tot op heden woon 

ik bij mijn ouders en ik zoek al 4 
jaar naar een woning. Ik was dan 
ook erg blij eindelijk ingeloot te 
zijn voor dit project. In het appar-
tementencomplex komen een 
aantal vrienden van mij te wo-
nen. Voor de gezelligheid hoef 
ik dus niet ver te zijn! Ik wens al-
le toekomstige bewoners alvast 
veel woonplezier.”
Timpaan is blij met de apparte-
menten-gebouwen te voorzien 
in een woningtype dat zeer ge-
wild is bij met name jongeren 
in Aalsmeer. Dit past ook bij de 
missie van Timpaan: hoogwaar-
dig wonen voor ieder mens mo-
gelijk te maken. De fase is on-
derdeel van de gebiedsontwik-
keling Dorpshaven-Zuid, waar-
in Timpaan in de afgelopen jaren 
231 woningen heeft ontwikkeld 
voor uiteenlopen doelgroepen. 
Meer informatie over het project 
is te vinden op www.dorpshaven-
zuid.nl

Oplevering appartementen in Dorpshaven-Zuid

Wethouder reikt eerste 
sleutel uit aan Kevin

Nostalgische 
fi lma o d

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
24 januari, wordt een nostalgische 
fi lmavond gehouden in The Beach 

aan de Oosteinderweg 247a. Tij-
dens de avond krijgen de bezoe-
kers veel beelden te zien van het 
Oosterbad, het natuurzwembad 
aan de Mr. Jac. Takkade 1. Belang-
stelling? De eerste fi lm start om 
20.00 uur. Kijk voor meer informa-
tie op www.hetoosterbad.nl.
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Auto in sloot gegleden 
bij de Middenweg 
Aalsmeer - Aan de Middenweg 
is dinsdag rond vier uur in de 
middag een auto in de sloot ge-
raakt. De bestuurder kon op ei-
gen kracht de auto verlaten. Nie-
mand raakte gewond. 
Vermoedelijk is de bestuurder 
door de gladheid de macht over 
het stuur verloren waarna de au-

to in de sloot belandde. Een ber-
ger is ter plaatse om het voertuig 
uit de sloot te halen en af te sle-
pen. Een klein stukje verderop op 
dezelfde weg is een bakwagen 
tegen een lantaarnpaal gebotst. 
De auto heeft schade opgelopen 
aan de voorkant. 
Foto: VTF – Laurens Niezen

‘Obstakel’ op fietspad
Aalsmeer - Dinsdag 18 januari 
heeft ‘s middags een aanrijding 
plaatsgevonden tussen een au-
to en een invalidewagentje bij de 
uitweg van de nieuwe wijk Pol-
derzoom naar de Burgemeester 
Kasteleinweg. Mogelijk hebben 
de twee elkaar over het hoofd ge-
zien door het gele ‘obstakel’ mid-
den op het fietspad. Deze kast 
voor bouwaansluiting op het 
elektriciteitsnet staat al sinds no-

vember verleden jaar onnodig 
half op het fietspad. 
“Onbegrijpelijk dat het mogelijk 
is dat deze onnodige versmal-
ling van het fietspad niet verwij-
derd of in de berm wordt gezet”, 
aldus Jan Alderden, maker van 
bijgaande foto. Hopelijk grijpt de 
gemeente in en sommeert de ei-
genaar de kast snel weg te halen 
voordat er meer ongevallen ge-
beuren.

Geschrokken, maar niet gewond
Bus glijdt berm in bij de 
Mijnsherenweg
Kudelstaart - Op de Mijnsheren-
weg is dinsdag 22 januari rond 
vijf uur in de middag een bus van 
Connexxion door de gladheid 
naast de weg beland. De bus met 
passagiers stond in de file van-
wege een eerder ongeval. Toen 
de chauffeur weer kon gaan rij-
den en gas gaf, gleed de achter-
kant de berm in. De chaffeur en 

de passagiers zijn geschrokken, 
maar niet gewond. Omdat de bus 
voor de helft midden op de weg 
stond, is de Mijnsherenweg enige 
tijd gestremd geweest. Een gro-
te kraan heeft de bus uit de berm 
getrokken. De bus was niet be-
schadigd en is door medewerkers 
terug naar de garage gebracht.
Foto: Marco Carels

Ter bestrijding van gladde wegen
Gratis zakje strooizout 
voor inwoners
Aalsmeer - De eerste vorstdagen 
van het jaar hebben we al achter 
de rug. Dit levert mooie winterse 
taferelen op maar kan ook voor 
gladheid zorgen. Daarom kunt 
u als bewoner van de gemeente 
Aalsmeer gratis strooizout halen 
bij Meerlanden aan de Aarberger-
weg 41 in Rijsenhout.
Het personeel en het materieel 
van Meerlanden staat namens de 
gemeente Aalsmeer klaar voor de 
bestrijding van gladheid. De ge-
meente kan echter niet alle we-
gen begaanbaar houden wan-
neer het glad is. Op wegen in 
woonwijken, stoepen en wan-
delpaden wordt bijvoorbeeld 
niet gestrooid. Bij extreme weers-
omstandigheden, zoals hevige 
sneeuwval, zorgt de gemeente 
dat eerst de belangrijkste door-
gaande routes gestrooid /ge-
schoven worden. Andere wegen 
komen op een later moment aan 
de beurt. Er staan zoutkisten bij 
onder andere het zwembad, de 
begraafplaats, de dagvoorzienin-
gen voor gehandicapten en de 
zorgcentra.

Stoepen schoon houden
Om gladheid te bestrijden doet 

de gemeente ook beroep op be-
woners en bedrijven om zelf de 
stoepen schoon te houden. Op 
het afvalbrengstation van Meer-
landen, kunnen inwoners van de 
gemeente Aalsmeer, op vertoon 
van legitimatie, gratis een zakje 
zout krijgen. Er bestaat een maxi-
mum hoeveelheid van één zak 
per bezoeker.

Meten van gladheid
Sinds kort heeft de gemeen-
te ook een gladheidmeldings-
systeem. Dit meetstation is ge-
plaatst in een representatief koud 
gedeelte van het wegennet. Hier-
door krijgt de gemeente en Meer-
landen NV beter inzicht over de 
temperatuur en toestand van het 
wegdek. 
Dit levert niet alleen een financië-
le besparing op maar vermindert 
ook het zout in het milieu. Infor-
matie over actuele strooiacties en 
de regionale gladheidverwach-
ting zijn van eind oktober tot be-
gin april te volgen op twitter: @
Meerlanden. 
Via www.aalsmeer.nl/gladheids-
bestrijding is het Gladheidsbe-
strijdingsplan en de strooiroutes 
te bekijken.

Gewond na val 
met fiets

Aalsmeer - Op vrijdag 18 januari 
rond vier uur in de middag heeft 
een eenzijdig ongeval plaatsge-
vonden in de Koningsstraat. Een 
bewoner zag plots iemand op de 
grond liggen en heeft de hulp-
diensten gealarmeerd. De poli-
tie en de ambulancedienst zijn 
snel ter plaatse gegaan. Vermoe-
delijk is de vrouw gevallen met 
haar fiets, maar de 58-jarige kan 
zich niets meer herinneren van 
het ongeval. De vrouw is met on-
bekend letsel naar een ziekenhuis 
vervoerd. Mogelijk zijn er inwo-
ners die het ongeval hebben zien 
gebeuren, zij worden verzocht 
contact op te nemen met de po-
litie via 0900-8844.

Veel boetes na 
grote controle

Amstelland - Op maandag 14 ja-
nuari is een grote verkeerscon-
trole gehouden in het Amster-
damse Bos. Onder andere werd 
gecontroleerd op mobiel bellen 
achter het stuur en het niet dra-
gen van de verplichte autogor-
del. Ook was er aandacht voor de 
(lading van) aanhangwagens. Er 
zijn behoorlijk veel overtredin-
gen geconstateerd. Bekeuringen 
zijn uitgeschreven voor het niet 
kunnen tonen van het vereiste 
kentekenbewijs (7x), mobiele te-
lefoon in de hand tijdens het rij-
den (4x), vervoeren van losse la-
ding (3x), niet werken verlichting 
(3x) en niet dragen van de auto-
gordel (2x). 

Veroorzaker is weggereden
Flinke schade na botsing 
op Raadhuisplein
Aalsmeer - Dinsdag 22 januari 
rond kwart voor acht in de avond 
heeft een botsing plaatsgevon-
den op het Raadhuisplein, waar-
bij de veroorzaker weg is gere-
den. Eigenaar Sem van Hest trof 
zijn auto met forse schade aan 
de achterzijde aan. “Volgens ge-
tuigen heeft een donkerblauwe 
stationwagen mijn auto van ach-
teren geramd”, aldus Sem. De be-
stuurder die er vandoor is ge-
gaan, moet de botsing wel ge-

merkt hebben. “De auto moet be-
hoorlijke schade hebben aan de 
voorkant”, gaat Sem verder. “Er 
zijn brokstukken achtergeble-
ven.” Sem hoopt dat meer getui-
gen zich melden, zodat hij in con-
tact kan komen met de dader. Hij 
heeft een oproep op facebook 
gezet. 
Meer informatie, het kenteken 
toevallig (deels) genoteerd? De 
politie hoort het graag via 0900-
8844.

Politie zoekt getuigen
Ruit van winkel met een 
baksteen vernield
Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 18 op zaterdag 19 januari is bij 
de Action aan het Drie Kolommen-
plein een ruit vernield. Naar ver-
luid zou er een baksteen tegen de 
ramen gegooid zijn. Een buurtbe-
woner heeft het lawaai gehoord en 

vervolgens de politie gebeld. Het is 
onbekend of er mensen aangehou-
den zijn. Meer informatie over de-
ze vernieling of poging tot inbraak? 
De politie hoort het graag via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.
Foto: VTF – Laurens Niezen

Weer aanrijding kruising 
N201 met Legmeerdijk
Aalsmeer - Vrijdag 18 januari om-
streeks acht uur in de avond heeft 
er weer een ongeval plaats ge-
vonden op de kruising N201 met 
de Legmeerdijk. Twee auto’s kwa-
men met elkaar in botsing. 
Een ambulance is ter plaatse ge-
komen voor een van de inzitten-
den. Deze persoon kon ter plaat-

se behandeld worden. Niemand 
hoefde naar een ziekenhuis. 
Vermoedelijk is één van beide au-
to’s door rood gereden. De po-
litie onderzoekt de exacte toe-
dracht van het ongeval. Beide 
voertuigen zijn flink beschadigd 
en moesten afgesleept worden.
Foto: VTF / Vivian Tusveld

Inwoner ruimt afval bij Poel op
Opgeruimd staat netjes!
Aalsmeer - Zelfs bij wind en kou 
is deze inwoner regelmatig te 
zien langs de oevers van de West-
einderplassen. Hij ruimt achter-
gelaten afval op. Vuil dat achte-
loos wordt weggegooid, terwijl 
er toch her en der vuilnisbakken 
staan. In een mum van tijd heeft 
hij een vuilniszak vol met blikjes, 
piepschuim (wat niet vergaat) en 
andere troep. 
Een jaar nu gaat hij regelmatig 
met een vuilniszak op pad. De re-

den? Hij kon het niet meer aan-
zien dat het rond ‘zijn’ Poel zo’n 
troep is en tijdens een wandeling 
besloot hij actie te ondernemen. 
Het geeft hem voldoening om op 
te ruimen. En iedere keer weer,  
heeft hij in een mum van tijd een 
vuilniszak vol!
Goed dat er inwoners zijn, die 
Aalsmeer net een beetje mooi-
er maken. Hulde voor dit ‘schone’ 
initiatief!
Foto: Ria Scheewe, Aalsmeer

Groenonderhoud thema 
Dorpsoverleg Kudelstaart

uur in Dorpshuis Het Podium te 
Kudelstaart. Elke keer zoekt de 
Dorpsraad naar een thema dat 
centraal zal staan. Was dat de vo-
rige vergadering de ontwikkelin-
gen rond het Zeilfort Kudelstaart, 
deze keer zal het ‘groenonder-
houd’ het hoofdthema zijn. Jan 
van Tongeren, hoofd groenbe-
heer van de Gemeente Aalsmeer, 
zal deze avond een toelichting 
geven op het groenonderhoud 
en het kwaliteitsniveau van het 
groen in Kudelstaart. Daarnaast 
zal Jos Valentin van de Natuur-
werkgroep laten zien welke in-
vloed het aangepaste maaibe-

leid heeft op de volgelstand. Na 
de pauze krijgt u een toelich-
ting op de verbouwingsplan-
nen van het Dorpshuis door Ni-
co Otto. Men is al begonnen aan 
de achterkant met de vervan-
ging van de toiletgroepen. Na de 
carnaval wordt de grote zaal en 
de voorkant onder handen ge-
nomen. Nico zal laten zien wat 
de plannen zijn. Tot slot zal de 
Dorpsraad u meenemen in enke-
le actuele ontwikkelingen in het 
mooie Dorp. De grote zaal van 
het Dorpshuis staat weer voor u 
open, de Dorpsraad rekent weer 
op uw betrokkenheid.

Kudelstaart - De Dorpsraad Ku-
delstaart nodigt inwoners uit 

voor het dorpsoverleg op maan-
dag 28 januari, aanvang 20.00 
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‘De onderwaterwereld’ 
in het Poppentheater
Amstelveen - Wat is dat voor een 
mooie stem die Bella toch steeds 
hoort? Ze steekt haar vissenhoofd 
boven water en ziet dat het Leo 
is, van de andere kant van de zee. 
Bella weet het zeker: ze wil naar 
hem toe! Alleen, hoe? Want er zit 
een baai tussen haar en Leo. Ge-
lukkig willen Kikker en Pelle Peli-
kaan haar wel een handje helpen. 
Een ouderwets liefdesverhaal 
dus, waarin de liefde alles over-
wint. Met twee geheimzinnige 
onderwaterwerelden vol zeedie-

ren en live muziek. Laat je meene-
men in de ervaring en neem een 
kijkje onder water! Een vrolijke, 
interactieve poppenvoorstelling 
door Solbris Kindertheater voor 
kinderen vanaf 3 jaar. ‘De onder-
waterwereld’ is te zien in het Am-
stelveens Poppentheater op zon-
dag 27 januari om 14.30 uur. Toe-
gangsprijs is 9 euro. Reserveren 
kan via 020-6450439, via info@
amstelveenspoppentheater.nl, 
of via www.amstelveenspoppen-
theater.nl.

Danswedstrijd Dance Competions
Mooie resultaten voor 
Aalsmeerse dansers
Aalsmeer - Zondag 20 janua-
ri werd de danswedstrijd Dance 
Competions gehouden in 
Aalsmeer. Een thuiswedstrijd voor 
de jonge dansers van dansschool 
Dance Improvement van coach 
Jasmina Kazlagic. De dansers kon-
den hun dance skills laten zien 
in de diverse categorieën. Dance 
Competitions organiseert dans-
wedstrijden voor beginnende en 

gevorderde wedstrijddansers in 
verschillende dansstijlen. In drie 
zogenaamde ranking wedstrijden 
wordt onderling gestreden voor 
een gewilde plek in het NK, dat in 
mei in Aalsmeer plaatsvindt. De 
jury van dit evenement, zelf af-
komstig uit de danswereld, kon 
genieten van vele dansers; teams, 
duo’s en solo’s. En dus ook van de-
ze locale dansers die als speciali-

Sneeuw bij Boerenvreugd
Aalsmeer - De schapen van kinderboerderij Boerenvreugd genieten ook 
(sommige niet) van de sneeuw. Enkele schapen zijn zelfs lekker gaan lig-
gen in de sneeuw. Andere dieren zoeken liever beschutting in de schuilhut. 

Sneeuwpoppen ‘bouwen’ en sleetje rijden
Genieten van sneeuw en ijs!
Aalsmeer - Rond half elf in de 
ochtend van dinsdag 22 janua-
ri begon het te sneeuwen en tot 
ongeveer half vier ‘s middags ble-
ven de vlokjes uit de lucht vallen. 
Het leverde een best flinke laag 
sneeuw van zo’n vijf centimeter 
op en dit betekende sneeuwpret.
Tijdens de pauze op de scholen 
vonden vooral sneeuwballen-ge-
vechten plaats tussen de wat ou-
dere leerlingen. De jongsten ver-
maakten zich vooral met het ma-

ken van een sneeuwpop en slee-
tje rijden. De kinderen en de juf-
fen van basisschool De Brug gin-
gen ook naar buiten en hadden 
veel plezier in de sneeuw. 
Na school snelde menigeen naar 
huis om nog meer te gaan genie-
ten van de sneeuw.  Er zijn prach-
tige sneeuwpoppen ‘gebouwd’ 
en er is volop met de slee van 
heuveltjes ‘geraced’. Het leverde 
mooie foto’s op! Nog even genie-
ten van de sneeuw- en ijspret.

De kinderen en de juffen van basisschool De Brug hadden veel plezier in de sneeuw tijdens de pauze.

Een aantal spelende Reeën in de Amsterdamse waterleidingduinen. Foto: Ruud Meijer
Brrrr, wat is het koud, maar even 
binnen de nieuwe meerbode lezen.

Heerlijk schaatsen op de baan in Kudelstaart. Foto: www.kicksfotos.nl

teit HipHop en Streetdance heb-
ben waar ze ook mooie resultaten 
mee scoorden. Solo’s: Mara Escri-
bano (13 jaar) 2e plaats en Dean 
Gijsen (13 jaar) 4e plaats. Duo’s: 
Sjors (10 jaar) en Sienna (11 jaar) 
1e plaats. Crews: Tuburlance 5e 
plaats. In dit team: Viona, Saniyah, 
Hailey, Philly, Kaya, Sam, Sele-
na, Sjors en Sienna. Dansend in 
de categorie 9 t/m 12 jaar, Urban. 
Another DImension 2e plaats. In 
dit team:  Felicia, Lotus, Jade, Emi-

li en Mara. Dansend in de catego-
rie 9 t/ 15 jaar, Urban A. Sabota-
ge 8e plaats In dit team: Amy, Am-
ber, Myrthe, Melissa, Tamara, Mil-
lie, Nastya, Serena, Robin en Phi-
line. Dansend in de categorie 13 
t/m 15 jaar, Urban B. Dit team is 
slechts 2 maanden bij elkaar en 
dus is dit een geweldige prestatie!  
Een trotse coach en zeer blije dan-
sers keerden terug naar huis met 
hun verdiende prijzen, de bekers 
en medailles!
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Kinderpostzegelactie voor lokaal doel
De Brug zamelt 1000,- in 
voor Voorlees Express
Aalsmeer - Dit jaar konden scho-
len die deelnemen aan de Kinder-
postzegelactie ook zelf een lo-
kaal project kiezen waar een ge-
deelte van de opbrengst naar-
toe gaat. Bij PCBS De Brug heb-
ben de leerlingen van groep 8 af-
gelopen september/oktober in 
totaal 4.036,10 euro opgehaald 
waarvan 1.000 euro voor het lo-
kale project Voorlees Express Am-
stelland. Projectleider Jenny: “Ik 
wist helemaal niet dat we als pro-
ject waren aangemeld, het was 
dus een grote verrassing toen ik 
hoorde van het bedrag dat was 
opgehaald! Het lijkt me leuk om 
bijvoorbeeld een voorstelling 
te kunnen regelen van het geld 

waar de voorlezers met de kinde-
ren en ouders aan het einde van 
een voorleesseizoen naartoe kun-
nen. En natuurlijk boeken en taal-
spelletjes!” De Voorlees Express is 
een landelijk programma dat zich 
inzet om kinderen met een taal-
achterstand te ondersteunen. De 
gezinnen worden gekoppeld aan 
een vrijwillige voorlezer en een 
uur per week wordt er voorgele-
zen aan dit kind thuis. Op deze 
manier wordt de woordenschat 
vergroot en het lees- en taalple-
zier bevorderd. In Aalsmeer is de 
Voorlees Express nog op zoek 
naar voorlezers! Neem contact op 
met projectleider Jenny Fatisis via 
amstelland@voorleesexpress.nl.

Michel Klein (CU) te gast op school
‘De Graankorrel’ bereidt 
zich voor op verkiezingen
Kudelstaart - Op maandag 21 ja-
nuari was Michel Klein, lid van de 
Provinciale Staten voor de Chris-
ten Unie, te gast in groep 7 en 8 
van basisschool De Graankorrel 
in Kudelstaart. De leerlingen in-
terviewden hem over zijn werk in 

de politiek. Hij ging met de leer-
lingen in gesprek over provincia-
le thema’s. 
Er waren veel goede vragen en 
ideeën over onder andere de na-
tuur, windmolens, verouderde 
kassen, wolven en herten!

Battle tussen de jongens en de meiden

Record aantal bezoekers 
bij Groep 8 Feest!
Aalsmeer - En ook deze lichting 
van groep 8 weet wat feesten is. 
Afgelopen vrijdag 18 januari was 
de N201 weer lekker vol met de 
oudste basisschooljeugd. Om 
half 8 stond er al een rij voor de 
deur. Ondanks de kou hadden de 
jongens en meiden ontzettend 
veel zin in (voor velen) hun eer-
ste echte feest. In de klas werd er 
al lang gesproken over het feest 
en de outfit die gedragen moest 
worden. De juffen en de mees-
ters deelden de kaarten uit aan 
de kinderen. Alle kinderen had-
den goed hun best gedaan op 
hun outfit in de dresscode ne-
on. Gekleurde haren, netpanty’s, 
lichtgevende schoenen, felle kle-
ding en onder andere lichtgeven-
de (arm)bandjes.

Chips en schminken
De hits vlogen je om de oren. Er 
werd gedraaid door DJ’s Roald, 
Eric, Glenn V en Akira, allen 

Aalsmeerders. Alles werd luid-
keels meegezongen door de jon-
gens en meiden en ook de bat-
tle jongens tegen de meiden 
was een hoogtepunt. Tussen-
door konden de feestgangers 
een drankje of een zakje chips 
halen en werden zij geschminkt 
door De Binding die dit feest me-
de mogelijk heeft gemaakt. 

12 april nog een keer feest
Een vervolg kan niet uitblijven na 
zo een succesvol feest. Organi-
sator Eric Spaargaren en Lizanne 
Eveleens van de Binding nodigen 
alle groep 8’ers nog een keer uit. 
“Op vrijdag 12 april zijn de kin-
deren van groep 8 nog een keer 
uitgenodigd om te komen fees-
ten.” Deze mededeling werd met 
luid gejuich ontvangen door al-
le aanwezige feestgangers. Het 
thema is dan Tropical. Een vet-
te aftermovie en foto’s staan op  
www.groep8feest.nl

Laatste kans om in te schrijven
Open huis Cultuurpunt 
Aalsmeer geslaagd
Aalsmeer - Afgelopen woens-
dagmiddag 16 januari hield Cul-
tuurpunt Aalsmeer open huis, 
ter voorbereiding op het tweede 
korte cursusblok dat in de week 
van 4 februari van start gaat. Op 
de Cultuurpunt-zolder aan de 
Marktstraat konden de bezoekers 
naar hartenlust draaien achter de 
DJ-set, een eigen graffiti ‘tag’ ma-
ken, balletdansen, zingen, trom-
melen op emmers en gitaar spe-
len. Het was een geslaagde mid-
dag met veel blije gezichtjes en 
nieuwe aanmeldingen.
Een paar keer per jaar organi-
seert Cultuurpunt Aalsmeer kor-
te, oriënterende cursussen. In les-
sen van 45 minuten werken de 

leerlingen in 9 weken toe naar 
een presentatie. De lessen vin-
den plaats op diverse locaties in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Over 
anderhalve week start het nieu-
we cursusblok. Uitgebreide in-
formatie over de cursussen, zoals 
dag, tijd en locatie, is te vinden op 
de website van het Cultuurpunt, 
evenals het inschrijfformulier.
De inschrijvingen voor het twee-
de cursusblok gaan hard. De mu-
zieklessen zitten inmiddels vol en 
ook graffiti en yoga zitten bijna 
vol. Er zijn wel nog een paar plek-
jes vrij bij musical, ballet en DJ. 
Lijkt dat jou te gek en wil je zeker 
zijn van een plekje, schrijf je dan 
nog snel in. Vol is vol.

Start met actieve warming-up
Nieuw thema ‘Voeding en 
gezondheid’ op Triade
Aalsmeer - Na een heerlijke 
kerstvakantie zijn alle kinderen 
van IKC Triade in de week van 14 
januari flink wakker gemaakt met 
een actieve warming-up op het 
schoolplein. Het is de start van 
het nieuwe thema: Voeding en 
gezondheid. Van alles wordt ge-
leerd over De Schijf van Vijf, ge-
zonde voeding en wat de kinde-
ren zelf binnen krijgen op een 
dag. Daarnaast wordt er ook ge-
keken naar de geschiedenis van 
voedsel: verandert dit in de loop 
van de tijd? En wat heeft de evo-
lutie hiermee te maken? Met al-
le kennis over voedsel, is het ook 
makkelijker te leren over gezond-
heid: welke invloed heeft voe-
ding op gezondheid en welke rol 
speelt bewegen hierbij? Door de 
nieuwsgierigheid van kinderen 
te wekken wordt geleerd vanuit 
de intrinsieke motivatie over on-
derwerpen die de leerlingen in-
teresseren. Dit gebeurt in ate-
liervorm: op een onderzoeken-
de en uitdagende manier ken-
nis opdoen over het thema, toe-
gespitst op leeftijd en interesses. 
Dit wordt al gedaan bij Solidoe: 

de kinderopvang verdiept zich 
in deze periode ook in (gezonde) 
voeding en beweging. Op school 
gaat groep 1/2 aan de hand van 
het boek ‘Boer Boris gaat naar de 
Markt’ leren over soorten groen-
ten en fruit. De leerlingen van de 
groepen 3 en 4 verdiepen zich in 
de manier van leven van jagers en 
boeren en in groep 5 en 6 worden 
(voedings)-reclames kritisch be-
keken. De groepen 7 en 8 gaan 
zich naast eerder genoemde on-
derwerpen bezighouden met de 
verstoring van het evenwicht in 
de wereld, zoals het broeikasef-
fect en ontbossing. 

Heel Triade Bakt!
Op donderdag 28 maart wordt 
het thema ‘voeding en gezond-
heid’ afgesloten met ‘Heel Tria-
de Bakt!’. Heel Triade gaat dan ge-
nieten van de heerlijke, gezonde 
hapjes die door de kinderen ge-
maakt zijn. Ook gaan de leerlin-
gen de komende maanden hun 
kennis over gezonde voeding de-
len met de omgeving door be-
zoeken te brengen aan instellin-
gen in de buurt.

Een dag boordevol activiteiten
Internationaal Voorlees-
festival in bibliotheek
Amstelveen – Voorlezen is een 
feest en daarom organiseert de 
Bibliotheek Amstelland dit jaar 
op zondag 27 januari het Inter-
nationaal Voorleesfestival. Een 
dag boordevol activiteiten rond-
om voorlezen, met theatervoor-
stellingen en verhalen voorgele-
zen in prachtige talen. Gezellig op 
de bank of nog even een verhaal-
tje voor het slapen gaan. Voorle-
zen is een manier om de fantasie 
van je kinderen te prikkelen en ze 
te inspireren met mooie verhalen. 
Daarbij is voorlezen ook ontzet-
tend goed voor de taalontwikke-
ling van kinderen. Reden genoeg 
voor de Bibliotheek in Amstel-
veen om hier extra aandacht aan 
te besteden, dit jaar met het aller-
eerste Internationaal Voorleesfes-
tival op zondag 27 januari. De Bi-
bliotheek nodigt alle ouders met 
kinderen in de leeftijdsgroep van 
2 t/m 5 jaar uit om te komen luis-
teren naar mooie verhalen in ver-
schillende talen.

Internationale stad
Maar liefst 18% van de inwoners 
van Amstelveen komt uit een an-
der land en dat percentage groeit 
ieder jaar. Bibliotheekmedewer-
ker Hiske Deinema heeft het fes-
tival opgezet en vertelt waarom 
taalontwikkeling in deze interna-
tionale stad zo belangrijk is: “Veel 
kinderen worden hier meerta-
lig opgevoed. Vaak denken ou-
ders dat ze hun kindje vooral in 
het Nederlands moeten voorle-
zen. Dat is een misverstand. Eerst 
de thuistaal goed onder de knie, 

daarna zal je kind andere talen 
sneller beheersen. Lees dus lek-
ker voor in je eigen taal, daarin 
voel je je comfortabel en kun je je 
goed uitdrukken.”

Voorlezen in alle talen
Om het goede voorbeeld te ge-
ven heeft de Bibliotheek bezoe-
kers uitgenodigd om in hun ei-
gen taal voor te lezen op het fes-
tival, zo vertelt Deinema: “Zon-
dag horen we Chinees, Japans, In-
diaas, Spaans, Engels en nog een 
aantal andere talen. Het is ook 
nog eens erg leuk om mensen uit 
andere culturen te ontmoeten, 
dus kom ook vooral als je Neder-
lands bent. We gaan er echt een 
hele gezellige dag van maken.” 
Op het festival zijn er ook Neder-
landstalige voorstellingen.

Prentenboek van het Jaar
‘Een huis voor Harry’ van Leo Tim-
mers is verkozen tot het Prenten-
boek van het Jaar en zal tijdens 
het festival in alle talen worden 
voorgelezen. Ook zijn er op een 
aantal momenten theatervoor-
stellingen. Het gratis festival be-
gint om 12.00 uur en duurt tot 
17.00 uur in de Bibliotheek Am-
stelveen Stadsplein. Vroeger ko-
men kan ook, er start namelijk 
een betaalde theatervoorstelling 
om 11.20 uur, gebaseerd op het 
Prentenboek van het Jaar. Koop 
daarvoor een kaartje op de web-
site van de Bibliotheek. Het vol-
ledige programma is te zien op 
www.debibliotheekamstelland.
nl/voorleesdagen.Vogelcupcakes maken in 

het Amsterdamse Bos
Amstelland - Help de vogels op 
zondagmiddag 3 februari om 
12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur. 

De vogels hebben het moeilijk, 
het is koud en regenachtig. Bij de 
Boswinkel kunnen kinderen cup-

cakes voor ze maken. Dat zal sma-
ken! En gekeken wordt welke vo-
gels te spotten zijn. Duur: 1 uur 
buiten en de start is bij De Bos-
winkel. 

Eekhoorn helpen
Help de eekhoorn op zondag-
middag 10 februari om 12.00 uur, 
13.30 uur of 15.00 uur. Vriend Beer 
heeft alle noten van eekhoorn ver-
stopt en eekhoorn gaat geholpen 
worden de nootjes terug te vin-

den. Duur: 1 uur buiten en de start 
is bij De Boswinkel. Beide activiteit 
staat onder leiding van Natuur is 
een Feest en is voor kinderen van 
4 tot 7 jaar en (groot)ouders of be-
geleiders. Kosten zijn 5 euro per 
kind en 2,50 euro per volwassene. 
Aanmelden kan in De Boswinkel 
aan de Bosbaanweg 5, telefonisch 
via 020-5456100 en via www.am-
sterdamsebos.nl. De Boswinkel is 
iedere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
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Podiumplaatsen voor Yvette en Bas
Kudelstaartse successen 
tijdens ‘Rondje Mokum’
Kudelstaart - Afgelopen zon-
dag was de prijsuitreiking van het 
Amsterdamse hardloopcircuit 
‘Rondje Mokum’. De Kudelstaar-
te Yvette van Mook heeft in haar 
categorie de eerste prijs weten 
te bemachtigen door de meeste 
punten te verzamelen in de ver-
schillende hardloopwedstrijden 
in Amsterdam. Bij de vrouwen 
35+ was zij een klasse apart. Ook 
haar partner Bas Stigter mocht 
op het hoogste schavot plaatsne-
men. Hij was de winnaar van het 
circuit bij de mannen 35+.

Voetbal
FCA zondag op alle fronten 
afgetroefd door Dios
Aalsmeer - Het bericht was al 
aankomen waaien dat Dios niet 
met zijn eerste team zou komen, 
trainingskamp in Barcelona! De 
A1 van Dios kwam, een team dat 
in de hoofdklasse speelt, dus wat 
zeker kan voetballen. De spelers 
van de zondag hebben het ge-
weten, of het was onderschat-
ting, maar helaas op alle fronten 
werden ze afgetroefd. Een onge-
looflijk goed ingespeeld team dat 
gewoon de ruimte opzocht en el-
kaar blindelings wisten te vinden.  
Na 15 minuten was het Robin v.d. 
Voort die met een afstandsschot 
keeper Bart Koopstra volledig 
verraste en zo toch verrassend 
de 0-1 scoorde. FC Aalsmeer pro-
beerde het wel, maar het automa-
tische van de laatste wedstrijden 
was er gewoon niet en dat kwam 
niet alleen door enkele kleine ver-
anderingen in het team. Zo stond 
Alexander Goes (in plaats van Mo 
Alaswad) achterin in het centrum 
met Nick Sluijs en Mo Alaswad op 
de rechtsback positie. Verkeerde 
passes en verkeerde aannames, 
het gebeurde tot ontsteltenis van 
de spelers op de reservebank en 
het publiek van de thuisclub. Bart 
Koopstra had in de eerste helft 
een paar prima reddingen anders 
was het voor rust allang beslist. 
Enkele kleine kansjes voor Remi 
Pasternak, kopbal en schot  net 
over het doel en na een goed lo-
pende aanval, was het Sten Piet 
die hard inschoot, maar via een 
speler ging deze naast. Het was te 
weinig om Dios onder druk te zet-
ten. Vlak voor rust had Joeri .v.d. 
Schraaff een levensgrote kans om 
de niet verdiende gelijkmaker in 
te schieten, maar helaas zijn bal 
belandde tot ontzetting toch van 
iedereen tegen de paal.
De tweede helft enkele klei-
ne veranderingen: Richard Mel-
man op de rechtsbackpositie, 
Robin Kruisman gewisseld en 

Karol Mirowski ook in de aan-
val. FC Aalsmeer moest winnen 
om nog eventueel mee te kun-
nen doen met de bovenste plaat-
sen, maar het was een voetballes-
je in de Hornmeer dat Dios gaf. 
Druk van Dios was genoeg om 
via Jose Masilorens ook weer via 
een afstandsschot de 0-2 in te tik-
ken. Door slordig balverlies op 
het middenveld was het Robin 
v.d Voort die twee man uitspeel-
de en niet zelfzuchtig was, de bal 
opzij schoof naar Mike Degenaars 
die de bal er zo in kon tikken: 0-3 
en de wedstrijd was gespeeld na 
1 uurtje voetbal. Remi Pasternak 
bracht nog iets van hoop terug,  
na enkele kapbewegingen depo-
neerde hij de bal feilloos in het 
doel: 1-3. Bewar Kasim erin en de 
onzichtbare( maar daar waren er 
meer van) Pawel Kocon eruit.  In 
de 70e minuut was het weer de 
nummer 10, Jose Masilorens (ge-
weldige voetballer), die met een 
paar prachtige schijn bewegin-
gen de verdediging uitspeelde en 
de bal keurig op de meegelopen 
Twan Ort paste en die had de bal 
er voor het intikken: 1-4  In de 80e 
minuut was het weer Jose Masil-
ores die met enkele fantastische 
bewegingen de hele verdediging 
uitspeelde en de bal heel be-
heerst in de rechterhoek tikte (1-
5). Helaas voor FC Aalsmeer maar 
het was een geweldige  actie. In 
de laatste minuut was het Jeroen 
Ezink die via een terecht gegeven 
penalty de 2-5 op het scorebord 
liet aantekenen. 
Het was een terechte nederlaag 
met een heel goed Dios team, 
maar bij FC Aalsmeer werd de 
echte strijdlust enorm gemist. De 
doelstelling wordt niet meer ge-
haald, maar hopelijk zal de strijd 
in de komende wedstrijden (als 
alles doorgaat) weer bij het team 
van Marco Bragonje te zien zijn.
Foto: www.kicksfotos.nl

Zaalvoetbal
Joga Bonito boekt zege 
bij ZABO-competitie
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werd de ZABO zaalvoetbal com-
petitie voortgezet met de negen-
de speelronde. Dit betrof de laat-
ste ronde van de eerste competi-
tie-helft, alle deelnemende ploe-
gen hebben nu één keer tegen 
elkaar gespeeld. De vier wedstrij-
den (één partij ging niet door) 
vonden plaats in hal 2 van sport-
hal de Bloemhof en werden uit-
stekend gearbitreerd door de 
scheidsrechters John Visser en 
Patrick van Manen. De zaalvoet-
bal-avond van zaterdag 19 janua-
ri werd geopend door  Street Foo-
tball Team en HFC Haarlem. Het 
publiek kreeg veel doelpunten te 
zien met spanning tot het laatste 
eindsignaal. Street Football Team 
won de wedstrijd met een mi-
niem verschil van één goal, eind-
uitslag 8-7. Vervolgens versche-
nen de teams van Joga Bonito 
en International Smokers Team 
aan de aftrap. Ook deze wedstrijd 
eindigde met maar één doelpunt 
verschil. Joga Bonito pakte de 
volle buit van drie punten door 
te zegevieren met 3-2. De derde 
zaalvoetbalpartij was op papier 
de topper van de avond. Green 
Fingers Uitzendbureau speelde 
tegen Amsec Piller oftewel het 
duel tussen de nummers twee 
en drie van de Zabo-ranglijst. Van 
grote spanning bleek geen spra-
ke. Green Fingers Uitzendbu-
reau kwam snel op een 1-0 voor-
sprong, liep in de eerste helft ge-
staag uit en maakte vlak voor de 
wissel het vierde doelpunt. Rust-
stand 4-1. Er leek nog wat moge-
lijk voor Amsec Piller want Mike 
van Bommel scoorde in het be-
gin van de tweede helft met een 

harde schuiver 4-2. Hier bleef het 
bij. De tegenstander was de bete-
re ploeg, voetbalde de wedstrijd 
vakkundig uit en wist in de reste-
rende speeltijd nog vier maal de 
Amsec-keeper te passeren. Eind-
stand, ondanks een gemiste straf-
schop, 8-2 voor Green Fingers Uit-
zendbureau. De wedstrijd LEMO 
tegen Football Fanatics kon op 
het laatste moment geen door-
gang vinden, werd dus gecan-
celd en kreeg de einduitslag van 
0-5 toebedeeld. Het slotduel van 
speelronde 9 ging tussen Polo-
nia Aalsmeer en Woei. De koplo-
per van de ZABO had geen moei-
lijke avond, bij de rust gaf het sco-
rebord 3-0 aan. In de tweede helft 
ging het even hard met de doel-
punten. Vooral de 5-0 was van 
bijzondere schoonheid. Een af-
standsschot van eigen helft ver-
dween met de juiste curve net 
onder de lat in de goal. Op de 
vraag ‘maakte het team van Woei 
ook een doelpunt’ was het ant-
woord ja, maar dan per onge-
luk één in eigen doel. Polonia 
Aalsmeer sloot tenslotte de wed-
strijd af met een zeer ruime 12-0 
overwinning. 

Huidige stand:
De nieuwe ZABO ranglijst ziet er 
als volgt uit: Polonia Aalsmeer 
9-22, Green Fingers Uitzendbu-
reau 9-21, Football Fanatics 9-19, 
Amsec Piller 9-16, HFC Haarlem 
9-15, Joga Bonito 9-14, Interna-
tional Smokers Team 9-9, LEMO 
9-9, Street Football Team 9-7, 
Woei 9-0. 
De tiende speelronde volgt zater-
dag 2 februari, wederom in sport-
hal de Bloemhof.

Voetbal zaterdag
Nederlaag FC Aalsmeer 
in Broek op Langedijk
Aalsmeer - FC Aalsmeer (zater-
dag) heeft afgelopen zaterdag 19 
januari in Broek op Langedijk met 
3-2 verloren van B.O.L. Het nieu-
we jaar heeft de FC Aalsmeer nog 
geen punten gebracht. De vele 
mutaties eisen zo langzamerhand 
wel hun tol. Ook nu weer moest 
trainer Cor van Garderen een an-
der elftal uit de hoge hoed tove-
ren. Op een spekglad grasveld 
(!) waren het vooral de Aalsmeer 
spelers die regelmatig onder-
uit gingen. Misschien verkeerd 
schoeisel? Aalsmeer had de wed-
strijd in de eerste helft kunnen be-
slissen. Vooral het eerste half uur 
was men beter en regen de kan-
sen zich aaneen. Al in de 4e mi-
nuut was een wippertje van Chel-
ton Linger te zacht. Een goed ge-
geven voorzet van Martin Camp-
bell werd door Chelton Linger in 
de 6e minuut ternauwernood ge-
mist. FC Aalsmeer was gevaar-
lijk in deze periode, maar in de 
16 meter stokte het meestal. Een 
snel opgezette aanval via Jordy 
de Groot die Martin Campbell op 
maat bediende werd uit de voor-
zet in de 28e minuut door de vrij-
staande Gilliano Eijken onhoud-
baar voor doelman Xander Snoek 
in het doel geschoten: 0-1. Op 
dat moment een verdiende voor-
sprong. In de volgende 10 mi-
nuten had Aalsmeer het verschil 
moeten maken. Het was Martin 
Campbell die tot tweemaal toe vrij 
voor Xander Snoek opdook, maar 
hoog over en in het zijnet waren 
de resultaten. Ook Chelton Lin-
ger had teveel tijd nodig voor een 
doelpunt. B.O.L. liet zien hoe het 
wel moest. Bij de eerste de beste 
kans in de 27e minuut stoomde 
spits Sietse Brandsma vanaf links 
op. Zijn voorzet kwam via de paal 
bij de vrij staande Tom Martijn die 
de bal simpel in het doel schoof: 
1-1. Aalsmeer was even de weg 
kwijt. Na eerst een grote kans van 

Sietse Brandsma in de 29e minuut 
– redding Nick van de Wiel – deed 
hij het in de 31e minuut dunne-
tjes over. Uit een vrije trap, door 
de hele defensie gemist, kopte hij 
vrijstaand in: 2-1. Aalsmeer her-
pakte zich en had een paar maal 
pech. Toch kwam de 2-2 nog voor 
de pauze. De voorzet van Martin 
Campbell werd door Chelton Lin-
ger knap ingekopt: 2-2. Na 45 mi-
nuten vond scheidsrechter Roelof 
Luinge het genoeg en kon ieder-
een zich gaan opwarmen. Onge-
wijzigd begonnen beide elftallen 
op het steeds gladder wordende 
veld. Bij B.O.L. ging alles met de 
lange bal op spits Sietse Brands-
ma. Deze spits is niet alleen 1.97 
meter lang maar ook snel en slim. 
Iedere club zou zo een spits wel in 
de basis willen. Soms was hij door 
drie verdedigers niet te verdedi-
gen. Thomas Harte moest in de 
55e minuut de bal van de doel-
lijn halen op een inzet van Siet-
se Bransma. Het spel ging op en 
naar, maar B.O.L. kreeg meer kan-
sen. Zoals in de 75e minuut toen 
de FC ontsnapte met een bal op 
de kruising. Uit een corner in de 
82e minuut kopte René Rood-
lieb de 3-2 in. De laatste 10 mi-
nuten kreeg de FC twee grote 
mogelijkheden om tot een gelijk 
spel te komen, maar op een inzet 
van Calvin Koster voorkwam Xan-
der Snoek met een ‘snoekduik’ 
een doelpunt. De tweede poging 
was een ware scrimmage voor het 
doel. Zeker zes spelers waren er 
om te scoren of om het scoren te 
voorkomen. B.O.L. kwam als win-
naar uit de strijd en zo bleef het 
3-2. Na drie verliespartijen op rij 
moet aanstaande zaterdag 26 ja-
nuari tegen Zwaluwen ’30 uit 
Hoorn de broodnodige punten 
gehaald worden. Aanvang wed-
strijd aan de Beethovenlaan is 
14.30 uur. 
Jack van Muijden

Voetbalwedstrijd in Hazerswoude
RKDES pakt broodnodige 
punten tegen Bernardus
Kudelstaart - De opdracht is dui-
delijk voor RKDES, de resteren-
de drie wedstrijden winnen en 
je bent zeker om bij de eerste 
zes te eindigen en te mogen spe-
len in de winnaarspoule. De eer-
ste van de drie is geslaagd: win-
nen tegen het laag geklasseerde 
Bernardus uit Hazerswoude. Het 
werd uiteindelijk 1-4 voor de Ku-
delstaarters. Prachtig voetbal-
weer afgelopen zondag met een 
heerlijk zonnetje en met een paar 
graden boven het vriespunt was 
het gewoon lekker langs de vel-
den. De Afas/Nieuwendijk briga-
de begon met Troy Zwanenberg 
weer terug in de basis na een lan-
ge blessure zodat Roy Endho-
ven op het middenveld werd ge-
posteerd. En dat werd al snel be-
loond, want na 6 minuten was 
hij het die op aangeven van In-
dy van Koert de 0-1 tegen de tou-
wen joeg. De trouwe Des suppor-
ters gingen er eens lekker voor 
staan, maar de domper kwam al 
vlak erna. Hoge voorzet van Ber-
nardus werd bij de tweede paal 
terug gekopt en de spits kon de 
bal er zomaar inlopen en dit al-
les zag er van de Kudelstaarters 
erg knullig uit. Maar nog geen 
vier minuten later stond de 1-2 
alweer op het aanwezige score-
bord, het was Roy Endhoven die 
binnen de lijnen de bal opwip-
te precies tegen de arm van een 
Bernardus verdediger en jawel 
de leidsman wees naar de stip. 
Indy van Koert schoot niet best 
in, maar de bal verdween wel via 

de keeper in het mandje. Kansen 
wist de plaatselijke FC wel te cre-
eren maar afmaken is nog steeds 
erg lastig. Mano van Veen ging al-
leen op de keeper af, maar schoot 
tegen de keeper aan, terwijl afge-
ven op de geheel vrij staande In-
dy van Koert wellicht een betere 
oplossing was geweest. Rust dus 
met een 1-2 voorsprong voor Ku-
delstaart. De tweede helft al na 
3 minuten een identieke situatie 
met Mano van Veen als vlak voor 
rust, maar nu schoot hij hem er 
wel in terwijl wederom Indy van 
Koert vrij stond. Nu wel een goe-
de keus: 1-3. Nog geen 2 minuten 
later was de wedstrijd gespeeld, 
een mooi één tweetje tussen Ma-
no van Veen en Indy van Koert 
bracht laatst genoemde alleen 
voor de keeper en hij schoof de 
bal in de verre hoek: 1-4. De Ku-
delstaarters hadden de score nog 
veel verder kunnen uitbreiden 
maar de afwerking blijft een zor-
gen kind. Roy Endhoven schoof 
de bal naast terwijl het doel leeg 
was. Lennart Kok schoot op de lat, 
de ingevallen Jimmy Baars schoot 
op de keeper en zo waren er nog 
wel kansen om de score verder 
op te voeren maar het bleef 1-4. 
Missie geslaagd? Jawel, maar het 
doelsaldo had eigenlijk wat meer 
opgevijzeld mogen worden, want 
ook dat kan nog belangrijk wor-
den. Komende zondag missie 
twee, winnen thuis van Van Nis-
pen om het daarna af te maken 
tegen Aalsmeer.
Eppo

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 26 JANUARI:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1  - Zwaluwen’30 1 14.30 u
F.C.A. 2 -  WV-HEDW  3 11.45 u
Hillegom 4 - F.C.A. 3 14.00 u
Sloterdijk 4 - F.C.A. 4 14.30 u
F.C.A. 6 - WV-HEDW 21 14.30 u
VEW 35+1 - F.C.A. 35+1 14.30 u
Parkstad 45+1 - FCA 45+1 14.30 u
Vrouwen
CSW VR2 - F.C.A. VR1 12.15 u
DSS VR3 - F.C.A. VR2 14.00 u
R.K.D.E.S,
Vrouwen
RKDES VR1 - Geuzen VR1 13.00u
S.C.W. 
S.C.W. 1 - DEM 1 14.30 u

S.C.W. 3 - Overbos 3 14.30 u
Roda’23  4 - S.C.W. 4 12.30 u
BSM 35 + 1 - S.C.W  35+1 14.45 u
SCW 45 - Rivierwijkers 45 14.30 u

ZONDAG 27 JANUARI:
F.C.AALSMEER
MMO  1 - F.C.A. 1 14.00 u
Overbos 2 - F.C.A. 3 11.00 u
Parkstad 2 - F.C.A. 4 12.30 u 
F.C.A. 5 - Zwanenburg 7 11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 - Van Nispen 1 14.00 u
Abcoude 3 - R.K.D.E.S. 3 12.00 u
R.K.D.E.S. 4 - Arsenal 5 14.00 u
RKDES 5 - Hoofddorp 7 12.00 u

Basketbal
US maatje te groot voor 
Heren BV Aalsmeer
Aalsmeer - Werd vorige week 
koploper Akrides nog op een ne-
derlaag getrakteerd, het zeer er-
varen en volwassen spelende U.S. 
bleek nog een maatje te groot. 
Aalsmeer begon zoals gewoon-
lijk uitstekend aan de wedstrijd 
en door een vrij goed gespeel-
de zone-press verdediging kwam 
het team met 10-2 verrassend op 
voorsprong. U.S. bleek de verde-
digende opzet van Aalsmeer ech-
ter langzaam aan te kunnen ont-
rafelen en na de eerste periode 
stond er reeds een gelijke stand 
van 14-14 op het bord. In de 
tweede periode werd een groot 
verschil gemaakt en Aalsmeer 
ging rusten met een achterstand 
van 10 punten (40-30). Opvallend 
was het fysieke spel van de Am-
sterdammers waar de Aalsmeer-
ders te bedeesd op reageer-
den. Keer op keer liet het jonge 
Aalsmeer vooral in de rebound 
het kaas van het brood eten door 
de voluit strijdende Amsterdam-
se studentenploeg. U.S. staat mo-
menteel niet voor niets op een 
gedeelde eerste plaats en maakte 
die positie helemaal waar. 

In de tweede helft kon Aalsmeer 
weer aanhaken, maar het ver-
schil werd nooit meer kleiner 
dan 10 punten. Met een laatste 
poging probeerde coach Mein-
dert Buskermolen het in de laat-
ste periode nog met een man-
to-man press, maar deze risico-
volle verdediging werd kundig 
afgestraft door de Amsterdam-
mers. Met een eindstand van 67-
48 kan Aalsmeer zich bezinnen 
op een volgende stap in de ove-
rigens positieve ontwikkeling. De 
kans is groot dat deze stap op het 
gebied van mentale hardheid zal 
liggen.

Zeer ruime overwinning
De U 22 boekte een gemakke-
lijke en zeer ruime overwinning 
op Landslake Lions. Slechts in de 
derde periode, waarin Aalsmeer 
na een grote voorsprong bij rust 
ongeconcentreerd te werk ging. 
Maar liefst zes minuten duur-
de het in die periode voordat de 
Aalsmeerders hun eerste sco-
re konden begroeten, maar ook 
de Landsmeerse ploeg wist maar 
nauwelijks de basket te raken. 

Een korte toespraak van coach 
Bram Buskermolen voor de vier-
de periode had kennelijk wel enig 
effect, want Aalsmeer pakte de 
draad weer op en Landslake Li-
ons kwam er niet meer aan te pas. 
Met 71-37 werd de derde over-
winning op rij geboekt waardoor 
de Aalsmeerders hun favorieten-
rol lijken waar te maken.

Een superspannende wedstrijd 
speelde het enthousiaste U 14-2 
team. In Amsterdam-Noord ble-
ken DWV en Aalsmeer zeer aan 
elkaar gewaagd, maar op het 
laatste moment wist Aalsmeer 
toch de wedstrijd te beslissen 
met 46-42. Een prima resultaat 
van een team dat eveneens een 
goede progressie doormaakt.

Wandeling met 
de boswachter

Amstelland - Wandel mee met 
de boswachter op zaterdagavond 
9 februari in het Amsterdamse 
Bos. De start is om 19.30 uur en 
na afloop kan eenieder opwar-
men bij de open haard. Onder-

weg vertelt de boswachter al-
lerlei wetenswaardigheden. De 
wandeling begint bij De grote 
parkeerplaats bij de Geitenboer-
derij aan de Nieuwe Meerlaan 3 
en is geschikt voor goede wan-
delaars vanaf 12 jaar. De kosten 
zijn 5 euro per persoon. Aanmel-
den is verplicht en dit kan telefo-
nisch via 020-5456100 of per mail 
via www.amsterdamsebos.nl
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Voetbalmeiden RKDES 
eerste Derbykampioen
Kudelstaart - De meiden van RK-
DES streden eerder deze maand 
bij Legmeervogels in Uithoorn 
mee in het eerste Meiden Der-
bytoernooi tegen de teams van 
FC Aalsmeer, Legmeervogels 
en RODA ‘23. In totaal traden 24 
teams aan in de strijd in deze al-
lereerste editie van de Meiden 
Derbybokaal.
De weergoden gaven deze zater-
dag niet alleen koud, maar voor-
al ook nat weer. Dat mocht de 
pret en het enthousiasme van al-
le meiden niet drukken en bin-
nen in de kantine konden ze op-
warmen met overheerlijke war-
me chocomel. Veel ouders, fami-
lie en kennissen trotseerden het 
koude weer om de RKDES mei-
den aan te moedigen
In de Derby was er in elke leef-
tijdscategorie voor ieder team 
een trofee te verdienen. In de 
ochtend werd er gestart met de 
jongste meiden. In de catego-
rie onder de 11 speelden twee 
RKDES teams mee, MO11-1 en 
MO11-2.  Ze speelden een paar 
mooie wedstrijden. In deze leef-
tijdscategorie trok MO11-1 uit-
eindelijk de eerste plek naar zich 

toe en mocht een mooie trofee in 
ontvangst nemen. Om 11.00 uur 
startten de wedstrijden van de 
teams MO13 tot en met MO17.
Legmeervogels wist bij de MO13 
de poulewinst naar zich toe te 
trekken. De MO13-1 van RK-
DES heeft zich goed geweerd 
en maakte een goede kans. FC 
Aalsmeer won in de poule van 
MO15. RKDES MO15-2 speelde in 
deze poule ook goed en er werd 
volop genoten. De MO17 van RK-
DES, die onlangs wederom na-
jaarskampioen is geworden, liet 
ook in deze Derby zien dat ze de 
allersterksten was en won zeer 
verdiend de trofee. 
Een Derby is geen derby als er 
niet uiteindelijk een clubwinnaar 
uitkomt. Na enig rekenwerk bleek 
RKDES de trotse winnaar en mag 
zich voor deze allereerste Derby 
een jaar lang de Derbykampioen 
noemen. Dit mooie moment met 
de stralende meiden van RKDES 
werd natuurlijk door de camera 
vastgelegd.
Door de goede prestaties van al-
le RKDES-meiden teams tezamen 
is een fantastische resultaat neer-
gezet. RKDES is supertrots!

Handboogschieten bij HBV Target
Carmen Terlouw koningin 
en Johan Ruhe koning 
Aalsmeer - Donderdag 17 janua-
ri werd bij handboog-vereniging 
Target de jaarlijkse wedstrijd ge-
schoten om de hoogste plaatsen 
binnen de vereniging. Tijdens de-
ze wedstrijd over 28 pijlen wordt 
bepaald wie zich het komende 
jaar koning of koningin van de 
vereniging mag noemen.
In de barebouw-klasse waarin er 
geschoten wordt zonder vizier 
werd Harrie van Engelen de wi-
naar. Harrie ziet met deze hoog-
ste score zijn inzet en enthousi-
asme beloond. In de compound 
klasse, wat juist het tegenover 
gestelde is van de barebow, met 
vizier en stabilisatoren, werd Mar-
cel van Rekum winnaar. Mar-
cel wist met 28 pijlen totaal 260 
punten te vergaren, wat een ge-

middelde score betekent van 9,3 
waarbij 10 het maximale haalba-
re is!
Bij de dames in de recurve-klasse, 
de meest geschoten discipline, 
was er ook sprake van een verras-
sing. Carmen Terlouw mag zich 
het komende jaar koningin noe-
men, met aan haar zijde als twee-
de geëindigd en hofdame: Lieke 
Mur. Bij de heren recurve werd 
Johan Ruhe winnaar en hij mag 
zichzelf koning noemen. Johan 
zal zich in het komende jaar moe-
ten meten met andere koningen 
uit het hele land in een onderlin-
ge wedstrijd om de koning der 
koningen te bepalen.
Meer weten over handboog-
schieten? Kijk dan op de website 
www.hbvtarget.nl.

Handbal BeNe League
Winst Greenpark Heren 
op Initia Hasselt
Aalsmeer - Na een korte vakan-
tiestop is de BeNe League voor de 
handbalteams uit Nederland en 
België zaterdag 19 januari weer 
van start gegaan.
Heren 1 van Greenpark Aalsmeer 
kreeg Initia Hasselt op bezoek in 
De Bloemhof. De Belgische ploeg 
was een maatje te klein voor het 
Aalsmeerse kampioensteam. De 
rust werd ingegaan met 18-10 
voor Aalsmeer. Ook in de twee-
de helft lukte het Initia Hasselt 
niet om in de buurt van Green-
park te komen. Er werd wel over 
en weer gescoord, zestien keer 
door Hasselt en zeventien maal 
door Aalsmeer. Eindstand: 35-26 
voor Aalsmeer. Hasselt dus met 

een flinke nederlaag terug naar 
België. De meeste doelpunten 
voor Aalsmeer zijn gemaakt door 
Samir (8), gevolgd door Nils (5), 
Robin, Remco en Quinten (elk 4), 
Vaidas en Erik (elk 3), Rob (2) en 
marwin en Tim (elk 1).

Zaterdag uitwedstrijd
Zaterdag 26 januari wacht de 
Greenpark Aalsmeer heren de 
uitwedstrijd tegen Bocholt (van-
af 20.15 uur) en op zaterdag 2 fe-
bruari is de eerstvolgende thuis-
wedstrijd in De Bloemhof. Tegen-
stander voor Aalsmeer is dan Hur-
ry-Up. Deze wedstrijd begint om 
19.30 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl

Atletiek AV Aalsmeer
Sterk optreden Nienke 
en Corné in Kerkrade
Aalsmeer - Op zondag 20 janua-
ri vond de 55ste editie van de Ab-
dijcross in Kerkrade plaats. De Ab-
dijcross is de vierde wedstrijd uit 
het nationale crosscircuit. Voor 
Corné Timmer en Nienke van Dok 
betekent het circuit een constan-
te krachtmeeting met de natio-
nale en internationale top op de 
middellange afstand. 
B-juniore Nienke toont geduren-
de het seizoen een groeiende 
vorm. Op het loodzware heuvel-
achtige parcours over 3350 me-
ter op het terrein van Abdij Rol-
duc liet ze zien dat ze met haar 
achtste plaats als Nederlandse de 
aansluiting heeft gevonden met 
de top. Voor senior Corné Tim-
mer stond er eveneens een lood-
zware klus te klaren tussen een 
groot aantal internationale en na-
tionale toppers. In een wederom 
goed opgebouwde race, waar-
bij in de eerste fase naar het juis-
te tempo werd gezocht, liep Cor-
né gedurende de wedstrijd van-

uit het midden van het veld sterk 
naar voren wat hem voor de eer-
ste keer in het nationale crosscir-
cuit een top 10 klassering op le-
verde. Nienke en Corné verschij-
nen volgende week opnieuw aan 
de start voor de vijfde wedstrijd 
van het crosscircuit in Breda.

Indoor in Apeldoorn
Gelijktijdig aan de cross in Kerkra-
de was ook een aantal AVA-juni-
oren actief bij indoorwedstrijden 
in Apeldoorn. 
Eerstejaars C-juniore Gwen Ale-
wijnse liepeen ijzersterke 1500 
meter. Zij finishte  in 5:14,15 mi-
nuten. Colin Alewijnse verbrak 
een oud clubrecord bij het hoog-
springen bij de D-junioren met 
1.30 meter en liep een goede 
3:20,24 op de 1000 meter. 
Jongste broer Justin liep een per-
soonlijk record op de 1000 meter 
in 3:37,71. Hij is eerstejaars D-ju-
nior.
Foto’s: Erik Witpeerd

Nienke van Dok met startnr 253. Corné Timmer met startnr 33.

Biljartvereniging Aalsmeer
Hoge moyennes voor Wim 
en Teun van het C1 Team
Aalsmeer - Tijdens de  thuiswed-
strijd van het C1 Team van Bil-
jartvereniging Aalsmeer was VBS 
uit Oegstgeest de tegenstander. 
Twaalf punten liet Wim Bessel-
se noteren. De eerste speler wist 
in negen beurten zijn 162 caram-
boles te maken met een moyen-
ne van 18.00 en een hoogste se-
rie van 61. Tegenstander George 
Kenter was niet opgewassen te-
gen het geweld van Besselse en 
moest met 63 caramboles van de 
te maken 162 genoegen nemen. 
Teun van Leeuwen deed wat van 
hem verwacht werd tegen Ger-
ben de Jong, een geduchte te-
genstander. In tien beurten zet-
te Teun zijn 135 caramboles met 
een moyenne van 13.50 op pa-
pier en een hoogste serie 39. 
Rob ten Brink kon niet achter blij-
ven en in 20 beurten en een serie 
van 21 tegen Flip Louwrier waren 
de maximale aantal van 36 pun-
ten binnen en klimt het C1 Team 
naar de tweede plaats. Uitslag: 
Aalsmeer  36 en VBS 18 punten.

Een zware nederlaag moest het 
team van Jan Plasmeijer incasse-
ren. Wim Berghoef had het zwaar 
tegen  Corné Vaartjes. In 16 beur-
ten was het gebeurd met de as-
piratie van Wim. Ook Joop Hout-
man kon zijn partij niet om zetten 
in winst tegen Alphons ledoux 
en moest met 7 punten genoe-
gen nemen. Teamleider Jan Plas-
meijer wist zijn partij wel in winst 
om te zetten, maar had daar 

veel beurten voor nodig. Uitslag: 
Aalsmeer 22 en  Westerhaven 33 
punten.

Dagcompetitie
In de dagcompetitie wist Jacco 
v/d Laarse, als enige van het A-
Team, in de uitwedstrijd tegen 
Roac 12 punten binnen te halen 
tegen Jan Turk. Zijn teamgeno-
ten Jaap, Flip en Wijnand konden 
geen overwinning bijschrijven en 
moesten de punten in Rijpwe-
tering laten. Uitslag: Roac 43 en 
Aalsmeer 27 punten.
Aalsmeer C wachtte de uitwed-
strijd tegen Jacobswoude in Wou-
brugge. Wil Piet eerste en Harry 
Batenburg tweede speler wisten 
hun wedstrijden niet in winst om 
zetten. Spelers Martin en Henk 
moesten de eer redden door bei-
de 12 punten te laten noteren om 
de schamele winst (1 punt) naar 
Aalsmeer te halen. Uitslag: Ja-
cobswoude 37 en Aalsmeer 38 
punten.
Het Verschil was te groot tus-
sen eerste speler van het B-Team, 
Arnold Heuzen met 70 carambo-
les, en zijn tegenstander met 45 
caramboles. Dit leidde tot verlies 
voor Arnold. Wim Berghoef deed 
het beter dan eerder deze week 
en wist nu 12 punten te scoren. 
Ook Fred Pol deed zijn best en 
won. Wim Nederstigt behaalde 
voor zijn team 7 punten. Uitslag: 
Jacobswoude 34 en Aalsmeer 38 
punten.  
Piet Maarsen

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Johan eerste en Patrick 
tweede bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De afgelopen 
dartsavond van de Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart 
was met 43 deelnemers goed be-
zocht. Tim van de Poel won, Erik 
Jan Geelkerken was de finalist. In 
de finale van het tweede niveau 
stonden twee ‘Ricken’, de winnaar 
werd Rick Fransen, finalist was 
nieuwkomer Patrick. De organisa-
tie is altijd blij met nieuwkomers, 
en zeker met gezellige kerels die 
ook nog eens aardig blijken te 
kunnen darten. Dat laatste is ove-
rigens niet noodzakelijk, want bij 
de Poel’s Eye zijn er vier niveaus. 
Joris Voorn en Victor van Schie 
bereikten de halve finale van het 
derde niveau, maar de finale ging 
tussen Gilbert van Eijk en Johan 
Witte. Het was uiteindelijk Johan 
die voor de derde keer ooit een fi-
nale won bij de Poel’s Eye. In het 
vierde niveau bereikten Henny 
Taal en Dylan van Galen knap de 
halve finale. De finale ging ech-
ter tussen de (achter)buren Maar-
ten van Amsterdam en Mike Mil-
tenburg. Deze ‘titanenstrijd’ werd 
uiteindelijk gewonnen door Mike. 
Het was zijn tweede overwinning 
dit seizoen en de vijfde ooit. Ver-
der had Ronald Baars met een 
prachtige finish van 158 de hoog-
ste uitgooi van de avond, en won 
Erik Jan de tot een recordhoogte 
gestegen pot van de Mystery Out.
Morgen, vrijdag 25 januari, is de 

volgende speelavond. Hope-
lijk zijn er weer nieuwe gezich-
ten. Elke darter kan namelijk zon-
der opgave vooraf meedoen, de 
Poel’s Eye is laagdrempelig en 
geschikt voor alle niveaus. Man 
en vrouw, jong en oud, iedereen 
speelt door elkaar, maar dankzij 
het vier niveau systeem komt ie-
dereen op zijn eigen niveau te-
recht. Het motto van de Poel’s Eye 
is dan ook; zoveel als mogelijk 
darten, op zoveel als mogelijk het 
eigen niveau. De avonden in het 
Dorpshuis zijn dartstoernooitjes 
op zich. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost 4 euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. 
Op de website www.poelseye.nl 
is nog meer informatie te vinden.

Finalist tweede niveau Patrick 
(links) naast winnaar derde niveau 
Johan.

Drie paren op één bij 
bridgeclub Onder Ons
Aalsmeer - Het was bij Bridge-
club Onder Ons de derde sessie, 
dus ook voor de derde keer de 
avond van de waarheid: promo-
veren of degraderen. Nu stond 
er toch al veel vast en daar kwam 
dan ook weinig verandering in. Er 
werden veel verschillende con-
tracten gespeeld met soms ver-
rassende scores.
Uitslag in de A-lijn: 1e Trees de 
Jong en Martin van der Laar-
se met 65.42%, 2e Jaap en Henk 
Noordhoek met 60.42 en 3e Alie 

van Verseveld en Til Eveleens met 
59.17%. In de B-lijn: 1e Hennie 
Jooren en Nico Tas met 65.97% 
(de hoogste score van de avond), 
2e Dirma en Toon Koningen met 
59.03% en 3e Lia Huiskes en Si-
ma Visser met 55.21%. In de C-lijn 
deed zich iets zeer opmerkelijks 
voor. Drie paren eindigden op de 
eerste plaats met 62.92%. Dat wa-
ren Corry Olsthoorn en Heleen 
de Jong, Ans van Wees en Gerrit 
van Luling en Annie Visser en Jas-
sy Klicks.

Iedere dinsdag speelavond
Winst voor darters Kees 
en Gilbert in Middelpunt

je darts mee. Kees de Lange wist 
deze avond ongeslagen te blijven 
en was de zeer terechte winnaar. 
Vincent Beukman gooide ook 
goeie pijlen, gooide een leg uit 
met de bull-score en werd uitein-
delijk knap tweede. Henk van der 
Stroom gooide tussendoor een 
fraaie 105-score en Ben van Dam 
wist met 2 pijlen 65 uit te gooien.
Op dinsdag 15 januari kwam Gil-
bert van Eijk de dartploeg ver-
sterken en hoe: hij won al zijn 
partijen en werd de beste van de 
avond. Kees de Lange bleek de 

best of 5 wedstrijden goed vol te 
kunnen houden en eindigde dit-
maal op de tweede plaats. Hans 
Dolk bleek net iets te sterk voor 
Henk van der Stroom, respectie-
velijk plaats drie en  vier voor de-
ze spelers. Er is nog volop ruim-
te voor nieuwe dartliefhebbers. 
Vanaf 16 jaar is iedereen welkom 
om te komen kijken en spelen. 
Een setje pijlen kan desnoods ge-
leend worden. De entree is 2,50 
euro per (dinsdag)avond. Aan-
vang 20.00 uur in het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat. 

Aalsmeer - Dinsdagavond 8 ja-
nuari was er buiten storm en re-
gen. Het was dus goed toeven in 
het gezellige buurthuis ‘t Middel-

punt. De darters mochten zelfs 
een nieuwkomer welkom heten: 
Patrick. Hij had zijn draai snel ge-
vonden en speelde een leuk pot-
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Winterdrive 
De Kleine Poel

Bovenkerk - Vrijdag 25 janua-
ri organiseert IJsclub De Kleine 
Poel in het Noorddamcentrum 
in Bovenkerk een kaartavond. Er 
kan deze avond geklaverjast en 
bij voldoende belangstelling ge-
bokst worden. De zaal van het 
Noorddamcentrum gaat om 
19.45 uur open. Om 20.00 uur be-
gint het kaarten. De avond wordt 
besloten met een verloting.

Jacques wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos-
middag van de OVAK is op woens-
dag 30 januarivanaf 14.00 uur in 
het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. Het kaarten op 16 januari 
is gewonnen door Jacques Blee-
ker met 5239 punten, gevolgd 
door Nel Ton met 5116 punten, 
Rudolf Heuser met 5084 punten 
en Riet Hoekman en Riet Meijer 
met elk 5073 punten.

Kaartmiddag 
voor ouderen

Kudelstaart -  Iedere donderdag 
wordt er van 13.30 tot 16.30 uur 
gekaart in het Dorpshuis door 
een groep ouderen. Klaverjassen 
en jokeren staan op het program-
ma en nieuwe kaarters worden 
hartelijk welkom geheten. Tijdens 
de vorige kaartmiddag bleek Ria 
Bouwmeester de beste jokeraar 
met 453 punten en bij het klaver-
jassen was Piet Buskermolen ver-
uit de beste met 5307 punten. De 
poedelprijs is uitgereikt aan Alie 
van Weerdenburg met 3955 pun-
ten. Voor inlichtingen kan con-
tact opgenomen worden met 
mevrouw R. Pothuizen via 0297-
340776.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 28 ja-
nuari houdt Allen Weerbaar weer 
een kaartavond in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. De 
deur staat uitnodigend open 
vanaf 19.30 uur, voor inschrij-
ving en eventueel een kopje kof-
fie of thee. Het kaarten begint 
om 20.00 uur en de inleg is voor 
iedere deelnemer 1,50 euro. Ie-
dereen is welkom. De winnaars 
van de gezellige kaartavond op 
14 januari zijn: Eerste plaats Jan 
Treur met 5437 punten, twee-
de  Tiny Buwalda  met 5358 pun-
ten en zij mocht ook de marsen-
prijs mee naar huis nemen. Derde 
werd Paul Könst met 5320 pun-
ten, vierde Henk van der Stroom 
met 5309 punten en vijfde Gra-
dus van Vuren met 5253 punten. 
Het puntenaantal lag dicht bij el-
kaar dat maakte de spanning nog 
groter. De poedelprijs ging naar 
Jan de Nooij. Bij het jokeren was 
Leny Schuit de beste en laatste 
werd Jopie de Vries.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 29 janu-
ari organiseert Ons Genoegen 
weer een kaartavond in de gro-
te zaal van het Hofplein, ingang 
van het Kloosterhof aan de Cle-
matisstraat. Het kaarten begint 
om 19.30 uur, de zaal is open 
vanaf 19.00 uur voor koffie, thee 
en inschrijving à 3 euro per per-
soon. Zin een avondje klaverjas-
sen en rummikuppen? Iedere 
kaartliefhebber is welkom en ie-
dereen gaat met een prijsje naar 
huis. Tijdens de eerste speel-
avond in het nieuwe jaar is het 
klaverjassen gewonnen door Cor-
ry Durieux met 5313 punten, ge-
volgd door Ria v.d. Laan met 5117 
punten en Gees Hulshegge met 
5085 punten. De poedelprijs was 
dit keer voor Piet Kragtwijk met 
3327 punten. Bij het Rummikup-
pen was Alie Hoving met 47 pun-
ten de beste. De poedelprijs ging 
hier naar Anke Nieuwkoop met 
169 punten.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 25 
januari is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer in 
het buurthuis aan de Dreef 1. Ie-
dereen is van harte welkom. Ook 
kaarters die  geen maat hebben, 
daar kan voor gezorgd worden. 
Aanvang is 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur voor koffie, thee 
en inschrijving. Het klaverjassen 
op 18 januari is gewonnen door   
Chris van Wijhe met 5317 punten, 
gevolgd door George Lemmer-
zaal met 5309 en Jan Meijer met 
5308 punten. De poedelprijs was 
voor Paolo Molia met 3444 pun-
ten.

Kwartmarathon geslaagd
De kwartmarathon is gewonnen 
door Plony de Langen met 10.211 
punten. Op  twee Lenie met 9779 
punten en Manfret de Grauw 
werd derde met 9496 punten. 
De poedelprijs  was voor Jan Me-
ijer met 8044 punten. De buurt-
vereniging kan terug kijken op 
een zeer geslaagde kwart mara-
thon, die onder grote belangstel-
ling werd afgewerkt, zonder wan-
klank.

Waterpolocompetitie
Geen winst voor Heren 1 
Oceanus op De Linge
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was er weer een vol waterpolo-
programma. In zwembad De Wa-
terlelie speelde Heren 1 tegen de 
nummer twee in de competitie, 
De Linge/PCG uit Leerdam. Ocea-
nus opende de score door Yoeri 
Berk. De eerste periode liep gelijk 
op. De Linge had een aantal uit-
stekende afstandschutters in het 
team, die goed gebruik maak-
ten van de ruimte die de zone-
verdediging van Oceanus bood. 
Bij Oceanus was Kevin Melman 
in het begin goed op dreef en 
hij wist ook twee keer te scoren. 
Stand na de eerste periode was 
4-3 voor De Linge. In de tweede 
periode nam De Linge verder af-
stand door een aantal uitsluitin-
gen en wederom een aantal pri-
ma schoten van afstand. Bij Ocea-
nus wist alleen Ronald Donker 
door een mooie individuele ac-
tie tot scoren te komen. Stand na 
twee periodes: 4-7. In de tweede 
helft van de wedstrijd konden de 
heren het tij helaas niet meer ke-
ren en met verzorgd spel wist De 
Linge verder uit te lopen naar een 
eindstand van 14-6. Voor Ocea-
nus vonden Yves-Maurice Vork 
en Davide Facchetti nog het doel. 
Aanstaande zaterdag 26 januari 
volgt een zo mogelijk nog zwaar-
dere tegenstander, want de he-
ren moeten op bezoek bij BZ&PC 
in Bodegraven.

Eenvoudige winst Dames
Dames 1 had een heel andere 
wedstrijd. De dames staan zelf 

tweede en moesten op bezoek 
bij De Snippen in Amstelveen, 
die laatste staat in de competi-
tie. Het werd dan ook een een-
voudige avond voor de dames. 
Na twee periodes stonden de da-
mes al met 9-2 voor en het sco-
rende tempo werd volgehouden 
waardoor er uiteindelijk met 17-2 
werd gewonnen. Door deze over-
winning doen de dames nog vol-
op mee voor het kampioenschap.
Voor Oceanus scoorden: Wy-
ke Nieuwenhuizen (4x), Fabien-
ne Vork en Noortje van der Meer 
(beide 3x), Sofie van der Ven en 
Sabina Terlouw (beide 2x), Noel-
la Hond, Suzanne Weijers en Niké 
van Duijkeren (allen 1x).

Overige uitslagen:
Heren 2 – ZPCH 2: 8-8
Heren 3 – ZPCH 3: 11-2
Aquafit 1 - Dames 2: 6-5
De Snippen 2 – Heren 4: 11-10
ZPCH/Oceanus/De Amstel MO17 
– ZC Zeist: 17-3
ZPCH/Oceanus JO15 – De Ham: 
7-2

Scholentoernooi waterpolo
Aanstaande zaterdag 26 janu-
ari wordt in De Waterlelie weer 
het scholentoernooi georgani-
seerd. Verschillende scholen zul-
len hierbij strijden om de titel 
Beste Schoolwaterpoloteam van 
Aalsmeer. Natuurlijk zijn belang-
stellenden van harte uitgenodigd 
om de teams aan te komen moe-
digen! Het toernooi is van 15.00 
tot 18.00 uur.

3 Persoonlijke records 
bij Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Iedereen die meege-
daan had aan de selectiewedstrij-
den was blij dat er weer op de ei-
gen vertrouwde bakken gesjoeld 
kon worden afgelopen donder-
dag 17 januari. Dit resulteerde in 
drie persoonlijke records. Tim van 
Tiem kwam tot 1441, Wim van der 
Geest gooide 1132 en Mahjan Ya-
ri haalde 1059 punten. 
In de hoofdklasse ging de hoog-
ste eer naar Tim van Tiem, ge-
volgd door Petra Houweling en 
Patrick Haring. In de A-klasse 
werd Mariêlle van der Vlugt eer-
ste, Marry Verhoeven tweede en 
Karin Dijkstra derde. In de B-klas-
se was Thijs Brozius onverslaan-
baar, gevolgd door Kees Verbrug-
gen en Wijnand Springin’tVeld. 
De C-klasse is gewonnen door 
Wim van der Geest, op twee Mir-
jam van den Berg en plaats drie 
was voor Pieter de Liefde.

Koppeltoernooi
Zaterdag 19 januari werd het 
koppeltoernooi van Sjoelclub 
Lisse in Beinsdorp gehouden. In 
Dorpshuis het Eiland waren 44 
koppels actief in 5 verschillen-
de klassen. Maar liefst 20 deel-
nemers vertegenwoordigden 

Sjoelclub Aalsmeer en velen vie-
len ook in de prijzen. Was het niet 
in het sjoeltoernooi, dan wel in 
de loterij. A-Klasse: 1. Tim en Leo 
van Tiem met 119,30 gemiddeld; 
2. Albert Geleijn en Tiny Amsing 
met117,03; 3. Cock Tukker en Cor 
Franck met 114,30; 4. Petra Hou-
weling en Mary van Tiem met 
110,33; 5. Karin Dijkstra en Kees 
Kuypers met 108,47; 8. Marry Ver-
hoeven en Elisa Houweling met 
105,47; 9. Joke Schagen en Marja 
Springint’Veld met 101,23.
B-Klasse: 3. Mirjam van den Berg 
en Hans van Leeuwen met 102,07 
gemiddeld.
C-Klasse: 5. Wijnand Springin’t-
Veld en Marcel Oostrom met 
97,37 gemiddeld; 6. Thijs en Ma-
rian Brozius met 94,83.
D-Klasse: 1. Sjaak Siebeling en 
Theo van Leijden met 97,33 ge-
middeld
E-Klasse: 9. Wim van der Geest en 
Pieter de Liefde met 69,80 gemid-
deld.
De volgende competitieavond is 
op donderdag 31 januari en be-
gint om 20.00 uur in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Kijk voor 
meer uitslagen en informatie op: 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Cor Franck en Cock Tukker, derde plaats in de A-klasse.
Tim van Tiem met foto van vader Leo van Tiem, die eerder weg moest en 
niet bij de prijsuitreiking kon zijn.

Kudelstaart - De rayonhoofden 
van Kudelstaart zijn zaterdag 19 
januari in de middag bijeen ge-
komen en hebben de weermo-
dellen bekeken. De vorst blijft 
nog even aanhouden, het gaat 
zelfs harder vriezen! Naar aanlei-
ding van deze gegevens is beslo-
ten om weer te gaan proberen 
een ijsbaan te maken op de skee-
lerbaan aan de Wim Kandreef. De 
eerste lagen zijn gelijk op de baan 
gespoten en zondag zag het er al 
heel ‘gladjes’ uit! Maar, zou het 
koud genoeg blijven en gaat het 
net als vorig jaar lukken? 
En ja, hoor. Maandag zijn de eer-
ste baantjes geschaatst op de ijs-
baan onder een prachtig zonne-
tje. De ‘warme bol’ was ook de 
reden dat aan het begin van de 
middag het besluit werd geno-
men om de ijsbaan weer tijdelijk 
te sluiten voor onderhoud en be-
houd.

De ijsmeesters hebben maandag-
avond opnieuw beraad gehou-
den en besloten om in de nacht 
van maandag op dinsdag nog 
een poging te wagen om de ijs-
baan te prepareren en deze dan 
dinsdag in de ochtend opnieuw 
te kunnen openen voor schaats-
liefhebbers. De ijsmeesters heb-
ben met succes de moed er-
in gehouden. Dinsdag kon voor 
de tweede dag op rij geschaatst 
worden op de baan aan de Wim 
Kandreef. Om 9.00 uur ging de 
baan open gegaan, maar voor 
hoe lang is afhankelijk van de 
temperatuur en de hoeveelheid 
sneeuw die in de ochtend begon 
te vallen.
Meer informatie over de schaats-
baan, de openingstijden en even-
tuele activiteiten is te vinden op 
de website van Schaatstrainings-
groep VZOD.
Foto: www.kicksfotos.nl

IJsmeesters houden de moed erin
Aanleg schaatsbaan gelukt: 
Twee dagen schaatsplezier!

Dit weekend in Thialf Heerenveen
Roza en Wiebe op NK 
Schaatsen Allround

Aalsmeer - Roza Blokker en Wie-
be Stassen, beiden woonach-
tig in Aalsmeer, zullen aanstaan-
de zaterdag 26 en zondag 27 ja-
nuari meedoen met de Neder-
landse Schaatskampioenschap-
pen Allround voor senioren. De 
wedstrijd wordt verreden in een 
uitverkocht Thialf in Heerenveen 
en zal grotendeels live op de te-
levisie worden uitgezonden of via 
nos.nl te volgen zijn. Dat moet 
wel een onvergetelijke ervaring 
voor beide schaatsers worden 
met hopelijk ook mooie resulta-
ten. Succes Roza en Wiebe!
 

Wiebe tijdens de  zaterdag verre-
den trainingswedstrijd in Thialf. 
Foto: Arthur Stassen

Feestelijk programma op 8 februari
IJsclub Aalsmeer Oost 
viert 90-jarig bestaan
Aalsmeer -  Tijdens de stren-
ge winter van 1928/1929 werd 
op 4 februari besloten om IJs-
club Aalsmeer-Oost op te rich-
ten. Dit betekent dat de ijsclub 
dit jaar 90 jaar bestaat en daarom 
wil het bestuur alle leden uitnodi-
gen voor een gezellige en feeste-
lijke avond op vrijdag 8 februari. 
De avond begint met de jaarver-
gadering en aansluitend wordt 
een feestelijk programma gepre-
senteerd. De festiviteiten vinden 
plaats in The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a. Om 19.00 uur 
gaat de zaal open en worden alle 
leden welkom geheten met ont-

vangst met koffie of thee met ge-
bak. Om 20.00 uur start de jaar-
vergadering en om 20.45 uur be-
gint het feestelijk programma. 
Tijdens het feestelijk program-
ma kunnen er onder andere leu-
ke prijzen gewonnen worden en 
is het mogelijk om herinnerin-
gen op te halen met oude foto’s 
en films onder het genot van een 
hapje en een drankje.

Keez-avond in 
het Dorpshuis

Kudelstaart - Na afloop van de 
Keez-avond welke tijdens de 
Feestweek Kudelstaart in 2017 en 
in 2018 werden georganiseerd, 
kwam de vraag of dit soort avon-
den niet vaker georganiseerd kon 
worden. Het is dan eindelijk zo-
ver. Vanavond, donderdag 24 ja-
nuari, staat Keezen weer op het 

Verfrissend en onderhoudend
Voetbalquiz met Theo en 
Hein Leliveld bij FCA
Aalsmeer - Vrijdag 1 februari is 
het weer tijd voor de jaarlijkse 
voetbalquiz in de kantine van FC 
Aalsmeer. De quizavond, uitda-
gend voor de kenners en gezellig 
voor iedereen, wordt gepresen-
teerd door Theo en Hein Leliveld. 
Vader en zoon hebben inmiddels, 
na de eerste quiz in de regio bij 
het voormalige RKAV, een mooie 
reputatie opgebouwd wat betreft 
het op kunstige manier in elkaar 
draaien en presenteren van een 
voetbalquiz.
Verfrissend, onderhoudend en 
af en toe op grappige wijze wor-
den de deelnemers door het Leli-
veld-duo onderworpen aan aller-
lei voetbalvragen die of ver terug 

in de tijd gaan of van recente aard 
zijn. Ook staat de gele/rode kaar-
ten ronde weer op het program-
ma. Al met al een avond vol leuke 
en leerzame momenten.
Elke liefhebber en iedereen die 
denkt alles te weten over de voet-
ballerij kan op vrijdag 1 februa-
ri zijn/haar kennis testen in het 
clubgebouw van FC Aalsmeer 
aan de Beethovenlaan. Aanmel-
den per koppel kan op de avond 
zelf, maar bij voorkeur vooraf een 
mail sturen naar medeorganisa-
tor Joost Kooij via: joostkooy@
hotmail.com. De kosten zijn 5 eu-
ro per koppel. De quiz start om 
20.30 uur en iedereen is van har-
te welkom!

programma! Voor een ieder die 
het spel kent: Geef je op. Voor een 
ieder die het niet kent: Een heel 
erg leuk spel met zowel elemen-
ten van Mens Erger Je Niet en van 
het aloude Pesten. Een combina-
tie van bordspel en kaartspel. Ook 
voor hen die het nog niet kennen: 
Geef je op! Inloop is vanaf 19.30 
uur in het Dorpshuis. Aanvang 
20.00 uur. Deelname per persoon 
is 5 euro en dit bedrag is inclusief 
een kop koffie of thee bij binnen-
komst en nog een consumptie 

voor tussendoor. Opgeven is wel 
gewenst en kan per e-mail naar: 
keezeninkudelstaart@gmail.com 
of bel naar het Dorpshuis: 0297-
326289.

Bingoavond bij 
De Rijsenvogel

Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op za-
terdag 26 januari weer een ge-
zellige bingoavond. Deze vindt 
plaats in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat 14. Tijdens deze 
avond zullen er drie rondes bingo 
worden gespeeld en tussendoor 
wordt een grote loterij gehou-
den. Ook zullen de door leden 
gewonnen prijzen uitgedeeld 
worden die zij behaald hebben 
op de tentoonstelling van afge-
lopen jaar. De bingoavond begint 
om 20.30 uur, de zaal is open van-
af 19.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom. De toegang is gratis. 






