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Zonnepanelen?

Hartmassage
werkt toch!

Ontvang nu de
BTW retour!

Aalsmeer - Op dinsdag 26 januari rond half acht in de avond
is in de Clantstraat een 15-jarige fietsster uit Kudelstaart onwel geworden. De inwoonster
kwam hierdoor ten val. Direct
zijn alle hulpdiensten gealarmeerd door omstanders. De politie is met twee auto’s ter plaatse geweest. Ook de brandweer
en de ambulancedienst meldden zich al snel. Door leden
van het AED-team is zeven keer
hartmassage gegeven. Net toen
de hoop begon weg te zakken,
kwam de 15-jarige plots bij. Ze
is per ambulance vervoerd naar
het Amstelland ziekenhuis.

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Gezocht:
administratieve
service
planner.
Het beste
personeel op
de juiste
plek
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Na verbreding met stenen nu ophoging met zand

Verzwaring dijk langs Poel

Powered by team Karin Eveleens
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Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice

Aalsmeer - Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan de
dijken in Aalsmeer. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst,
zodat iedereen in Aalsmeer droge voeten houdt. Half december

was Rijnland gestart met de eerste werkzaamheden, deel A. En met
deel B is afgelopen donderdag 28
januari een aanvang gemaakt. Dit
is menigeen opgevallen. Ook de
brandweer.

GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

Schade?
Welke schade?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@
mEERboDE.NL

Geen krant?

0251-674433

Paarden gered!

Grote brand in manege
Aalsmeer - Op dinsdagavond 2 februari is de brandweer rond acht
uur uitgerukt voor een flinke brand
in een manege aan de Oosteinderweg. Het vuur is ontstaan in de
kantine. In de omgeving waren hoge vlammen en dikke zwarte rookwolken te zien. Omwonenden werd
aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden. Omdat gevreesd werd dat de brand over zou
slaan naar de stallen, zijn acht paarden in veiligheid gebracht. De dieren zijn gestald bij buren verderop.
De brandweer was snel ter plaatse,

evenals de politie en de ambulancedienst. Rond tien voor negen had
de brandweer het vuur onder controle en kon het sein brand meester gegeven worden. Er is nog wel
nageblust. Naar de oorzaak van de
brand wordt onderzoek gegaan. Er
zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Eén persoon is ter plaatse behandeld door de ambulancedokter
omdat hij rook ingeademd had. Hij
hoefde niet naar het ziekenhuis.
Foto: KaWijKo Media,
Nickelas Kok

Tijdelijke brandweerhelling
In verband met deze dijkverzwaring
is de eigen steiger voor brandweer
en politie aan de Stommeerweg, tegenover de Zwarteweg (waar ook
menig boot-eigenaar gebruik van
maakt) namelijk ook buiten gebruik. Hier zijn eveneens ‘bergen’
zand en modder gestort. In overleg
tussen Rijnland en de brandweer
is nu een tijdelijke brandweerhelling op het surfeiland aangelegd.
De tijdelijke helling zal ongeveer 4
weken blijven liggen tot de nieuwe definitieve helling gereed is. De
helling bestaat uit stalen rijplaten
van 5 meter lang. De laatste 2 platen liggen nog ongeveer 3,5 meter
in het water. In maart hoopt Rijnland de werkzaamheden voltooid
te hebben. De brandweer en politie
kunnen dan ‘gewoon’ weer gebruik
maken van hun helling op de vertrouwde plek. Naast de hellingbaan
wordt ook de vissteiger aangepast.
Deel A en deel B
De werkzaamheden aan de dijken
in Aalsmeer zijn verdeeld in twee
delen: Deel A en Deel B. Met deel
A is 14 december vorig jaar gestart. Het ging in deel A om totaal
drie dijken. De eerste dijk is de dijk
langs de Westeinderplassen, deze
is gedeeltelijk verbreed met stenen.
Als tweede is de dijk aan de oostzijde van de Stommeerkade versterkt
en als laatste wordt de dijk tegenover het Seringenpark, in het verlengde van de Molenvlietweg verhoogd.
Planning
Op 14 december is begonnen met
de verbreding in de vorm van plaatsen van stortstenen, zodat de dijk
alvast opgewassen is tegen mogelijke winterstormen. En nu wordt
verder gegaan met de dijkverbeteringen (ophogen). Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in
maart 2016 klaar. Daarna volgt nog
wel een minder intensieve onderhoudsperiode tot maart 2017. Meer
informatie over de dijkverbetering
in Aalsmeer en de planning is te
vinden op de website www.rijnland.
net/aalsmeer.

Inbreker uit
plafond geplukt
Aalsmeer - Afgelopen zondag 31
januari is de dief aangehouden, die
voor de tweede maal een poging
tot inbraak deed in een kledingzaak in de Zijdstraat. Net na middernacht kreeg de eigenaresse een
alarmmelding en besloten werd om
te gaan kijken. Via de achterzijde werd de winkel betreden en gelijk werd opgemerkt dat iets bij de
paskamers was verplaatst, het plafond hier vernield was en de lade
van de kassa bleek ontvreemd. Er
werd een rondgang door de winkel
gemaakt door de eigenaresse en op
dat moment werd gestommel vanaf
het plafond gehoord. Omdat op 17
januari een poging tot inbraak was
gedaan via de vloer van de er boven leegstaande woning, er waren
toen ook gaten in de vloer gemaakt,
is direct 112 gebeld. De politie was

www.antennagroep.nl

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer
Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Automobielbedrijf vAn der wAl b.v.
AAlsmeer, witteweg 6, tel. 0297 - 32 52 30
www.fiataalsmeer.nl

Voor al uw onderhoud, reparatie
en Fiat garantie werkzaamheden
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Elke dag het laatste
regionale nieuws!
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Leve de vernieuwing!

Leidingen over weg voor
renovatie van het riool
Aalsmeer - Buizen over de weg,
wat is er aan de hand? Het gonsde al her en der in de gemeente. In
de Ophelialaan is bij de Hortensialaan een leiding over de weg aangelegd, her en der liggen buizen en
snel ter plaatse en heeft de inbreker kunnen overlopen. Het betreft
een 37-jarige man van buitenlandse
afkomst zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man is in de boeien
geslagen, meegenomen voor verhoor en verblijft nog in de cel. Later bleek de eigenaresse ook een
bosje met sleutels van de voordeur
en etalage te missen. Er is contact
opgenomen met de medewerkers
van het cellencomplex. De 37-jarige
bleek de sleutels bij zich te hebben.
Deze zijn retour, net als de lade van
de kassa terecht is. Deze is de winkel niet uit geweest is.

bij de snackbar komt rook uit de
grond. Ook in de Hortensialaan, bij
de school, en in de Gloxiniastraat
zijn ‘poorten’ van buizen over de
weg gemaakt.
Welnu, er wordt hier gewerkt aan de
hoofdriolering. Een grootse renovatie waarbij gewerkt wordt volgens
een nieuwe methode. De bestaande buizen krijgen een nieuwe binnenvoering van kunststof. Hierdoor
hoeven straten niet meer open om
het riool te vervangen en dit scheelt
toch weer overlast. De aangelegde leidingen over de weg en langs
de straten zijn tijdelijk, ze worden
gebruikt om andere buizen leeg
te pompen, zodat deze nieuw ‘ingepakt’ kunnen worden. De werkzaamheden duren nog deze maand,
dan verdwijnen alle stellages weer.
Geweldig eigenlijk, zo weinig overlast en toch een gerenoveerd riool,
leve de vernieuwing!
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ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplAgE: 17.500
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErboDE.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel. 326670.
Ouderenadviseur spreekuur di., do.,
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Peuterinstuif in
de Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 10 februari is er van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid voor inloop en ontmoeting.
Van 9.30 tot 10.30 uur is er tevens
de peuterinstuif. Een uurtje samen
met je kindje spelen, zingen, dansen en aankleedpoppetjes maken.
Groot plezier dus. Hartelijk welkom
allemaal in de Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636,
0297-321636 of kijk op de website
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Bingo-avond bij
BV De Pomp
Aalsmeer - Buurtvereniging de
Pomp houdt op de tweede woensdag van de maand haar bingo in
’t Baken in de Sportlaan 86. Op
woensdag 10 februari is iedereen
vanaf 20.00 uur van harte welkom,
lid of geen lid, jong of oud, gezelligheid en spanning staan voorop. Er
worden tien rondes gespeeld met
gevarieerde prijzen en één hoofdprijzenronde met twee waardevolle hoofdprijzen. Om het geld hoeft
u het niet te laten, want het rendement is altijd hoger dan uw inleg,
is het niet qua prijzen, dan wel qua
gezelligheid!
Seniorenreis
Verder staat alvast op de planning
om op dinsdag 3 mei de Seniorenreis te organiseren voor de leden
vanaf 65 jaar en ouder. Informatie
volgt later nog via het Pompblad.
Telefonische informatie kan verkregen worden bij de secretaresse van
de vereniging, Caroline Ramp, via
0297-344107.

Sjoelcompetitie
in De Reede
Rijsenhout - De volgende speelavond van Sjoelclub Rijsenhout is
op donderdag 11 februari in dorpshuis de Reede aan de Schouwstraat
vanaf 19.30 uur. Sjoelliefhebbers
zijn welkom. Het sjoelen op 28 januari is in de hoofdklasse gewonnen door Dirkjan Baardse met 2034
punten, in de A-klasse door Leo van
Faassen met 1745 punten, in de Bklasse door Willem Romijn met 1598
punten en in de C-klasse door Femmy Korte met 1473 punten.

Column 3

DaarOM
Door Willem Nijkerk

Eenzaamheid speerpunt voor college

Bijeenkomst vitale buurten
en sociale samenhang
Aalsmeer - Op 20 januari is in De
Oude Veiling een bijeenkomst over
sociale samenhang gehouden. Tijdens deze bijeenkomst konden inwoners en professionals met elkaar in gesprek komen over dit onderwerp en ideeën en oplossingen
aan de gemeente meegeven. De
wethouder Ad Verburg van Zorg en
Welzijn en Tom Verlaan van Wijkgericht Werken verwelkomden de
aanwezigen en gaven een toelichting. Daarna ging iedereen in kleine groepen verder discussiëren over
thema’s: Ontmoeten (fysiek), Digitale ontmoeting, Elkaar helpen, Veiligheid en de rol van bewoners hierin.
Weer op 16 februari
In de groepen kwamen de volgende vragen aan de orde: Wat willen
we bereiken met sociale samenhang? Wat gebeurt er al? Wat willen we nog meer? Welke nieuwe
verbindingen zijn er te leggen? De
enthousiaste inbreng van de betrokken Aalsmeerders was hoog. De
volgende stap is dat deze inbreng
besproken wordt in de bijeenkomst
met professionele netwerkpartners,
bestuurders van wijkoverleggen en
bewoners op 16 februari. Daarna
worden de plannen voorgelegd aan

het college en de raad. De aanpak
van eenzaamheid en aandacht voor
elkaar in de wijken is een speerpunt
voor het college van burgemeester
en wethouders. Sociale samenhang
en cohesie en dus een goed netwerk van vrijwilligers, professionals,
buren vrienden en familie is daarbij
van groot belang. Vooral nu ouderen
en mensen die hulp nodig hebben
langer thuis blijven wonen.
Contact tussen mensen
De gemeente Aalsmeer gaat daarom de komende jaren inzetten op
vitale buurten/wijken, dit is ook opgenomen in de nota over Wet maatschappelijke ondersteuning en de
nieuwe aanpak voor de wijkgericht
werken: van scheve stoeptegel naar
‘Zorg Voor Elkaar’. Als mensen om
elkaars welzijn geven, worden buurten leefbaar en krachtig. Bij een vitale buurt/wijk oftewel sociale samenhang is er sprake van contact
tussen mensen, mensen voelen zich
thuis in hun buurt en er is een leefbare omgeving. Ook lossen inwoners vragen met elkaar op, ondersteunen ze elkaar en signaleren
problemen die vervolgens opgepakt worden door (vrijwilligers) en/
of professionals.

‘Oecumenisch op weg naar Pasen’

Raad van Kerken Aalsmeer
organiseert 11e Passieronde
Aalsmeer - De Raad van Kerken
Aalsmeer organiseert in de tijd voor
Pasen, de zgn. Veertigdagentijd die
op Aswoensdag begint, voor het
elfde jaar een Passieronde langs
Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken om wekelijks halt te houden
voor een meditatief moment van
stilte en inkeer.
De Veertigdagentijd wordt ook wel
Vastentijd genoemd. Een tijd van
bezinning en meditatie. Al vrij vroeg
in de geschiedenis van de kerk was
er sprake van een Veertigdagentijd.
Veertig is een symbolisch bijbels getal. De tocht van het volk Israël door
de woestijn op weg naar het beloofde land duurde veertig jaar. De
voorbereidingstijd van Jezus op zijn
roeping duurde veertig dagen. Veertig dagen in de woestijn, een tijd
van beproeving en onderzoek voor
hij actief werd in woord en daad.
Veertig dagen of jaren in de woestijn werden zo een symbolisch beeld
van de tocht van de mens door de
woestijn van het leven. Zo biedt de
traditie een veelheid aan aanknopingspunten om te bezinnen op de
eigen voorbereiding op Pasen.
Het is verheugend dat vele kerken in
de Veertigdagentijd ook dit jaar gezamenlijk op pad naar Pasen willen

gaan. Een gezamenlijke pelgrimstijd op weg naar Pasen. Op zeven
woensdagavonden zijn belangstellenden van harte welkom in één van
de kerken. Elke deelnemende kerk
geeft op eigen wijze inhoud aan het
half uur van samenkomst. De Passieronde begint met een (eucharistie)viering op Aswoensdag 10 februari in de Oud-Katholieke Kerk
aan de Oosteinderweg 394. De
dienst begint om 19.30 uur en duurt
ongeveer een uur. De overige zes
bijeenkomsten zijn van 19.15 uur tot
19.45 uur. De ‘haltes’ zijn: 17 februari Karmelkerk aan de Stommeerweg;
24 februari Doopsgezinde Kerk in
de Zijdstraat; 2 maart Lijnbaankerk
aan de Lijnbaan; 9 maart Kerkelijk
Centrum De Spil in Kudelstaart; 16
maart Open Hof Kerk in de Ophelialaan. Aansluitend wordt om 20.00
uur de film ‘Erbarme Dich’ in de Bakenzaal vertoond. Bijdrage in rechten vertoning 5 euro per persoon.
De Passieronde wordt op 23 maart
afgesloten in de RK Kerk Sint Jan
Geboorte Kudelstaart. Kom in de
Veertigdagentijd oecumenisch in
beweging en doe ook mee aan de
Passieronde! Voor inlichtingen kan
gebeld worden naar de heer W. van
Leeuwen, tel. 0297-344969.

Collectanten gezocht voor
Reumafonds in Kudelstaart
Aalsmeer - Wilt u zich inzetten voor
de reumabestrijding in Kudelstaart
en heeft u daarvoor een paar uur
per jaar beschikbaar? Word dan collectant of medeorganisator voor de
collecteweek van het Reumafonds
van 21 tot en met 26 maart. Contact opnemen hierover kan met Wim
Brocken via 0297-327885.
Televisiepresentatrice Anita Witzier:
“Toen het Reumafonds mij vroeg
om ambassadeur te worden, heb ik
meteen ‘ja’ gezegd. Ik zet mij graag
in voor de bijna 2 miljoen mensen in
Nederland die leven met reuma, zoals artrose. Ouderen, maar ook jonge, werkende mensen of zelfs kinderen kunnen reuma krijgen. Hun
aandoening is niet altijd zichtbaar;
voor de buitenwereld lijkt er vaak
niets aan de hand. Uit eigen ervaring weet ik dat reuma een wrede
ziekte is: de ene dag kan je alles en
de volgende dag doet alles pijn. Leg
dat maar eens uit! Inmiddels heb ik
goede medicijnen en is mijn reumatoïde artritis onder controle, maar
niet bij iedereen gaat dat zo. Het

kan een jarenlange zoektocht zijn,
vol pijn en frustraties.” De afgelopen
90 jaar heeft het Reumafonds al veel
bereikt in de strijd voor een beter leven met reuma nu en een leven zonder reuma in de toekomst. Het fonds
financiert onderzoek naar betere
behandelmethoden en naar de oorzaak van reuma. Geeft voorlichting,
ondersteunt patiëntenactiviteiten en
komt op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg.
Het fonds krijgt hiervoor geen subsidie van de overheid en is dus volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.
Als collectant of mede-organisator van de collecteweek bent u dan
ook van groot belang. Geef het Reumafonds zo snel mogelijk door dat
u wilt meehelpen om mensen met
reuma een beter leven te geven. Bel
voor meer informatie en/of opgave met Wim Brocken in Kudelstaart
via genoemd telefoonnummer of
met het Reumafonds in Amsterdam: 020-5896471. Het is ook mogelijk een mail te sturen naar: vrijwilligers@reumafonds.nl.

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Foto: Loes van der Meer

Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.

Hoe wordt de hoogte van
een straf bepaald?
Als u naar artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht kijkt, ziet u in
het eerste artikellid staan: ‘Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie
jaren of geldboete van de vierde
categorie ’. Een geldboete van de
vierde categorie kan oplopen tot
€20.200,-. Klare taal, dus. Maar in
de praktijk is het bepalen van een
straf niet zo rechttoe-rechtaan:
soms krijgt iemand die veroordeeld is voor mishandeling een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar,
en soms een taakstraf van ‘maar’
60 uur. Waarin zit dat verschil?
In Nederland hebben we een systeem van maximumstraffen. Dat
betekent dat de rechter de vrijheid heeft om de hoogte van een
straf te bepalen, maar die straf
mag niet hoger zijn dan de maximumstraf die in de wet staat. Ook
de officier van justitie mag niet hoger eisen dan het strafmaximum.
Bij het bepalen van een strafeis
kijkt de officier van justitie naar alle omstandigheden van het geval.
Die zijn bij lang niet alle strafbare feiten hetzelfde: zo weegt een
kopstoot door iemand die al vaker ‘in de fout’ is gegaan zwaarder
dan een enkele klap, waarbij het
slachtoffer geen zware verwondingen heeft opgelopen.
Dat betekent natuurlijk niet dat
een officier van justitie een willekeurige strafeis mag bedenken, zolang die maar onder het strafmaximum valt. Het zou namelijk niet
eerlijk zijn als iemand een hoge

KERKDIENSTEN
Zondag
7 februari
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. met ds.
Jan Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. met
Coen Nuijten. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag themadiensten om 10u.
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar
en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Liesbet Geijlvoet. Ook zondagsschool. Collecte: Inloophuis Almere. Opvang 0-4 jaar via oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. dienst met ds.
Y.H.M. Hsu, Baambrugge.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds.
Z. de Graaf uit Katwijk. Organist:
J. Groenendaal. Om 17u. kampdienst.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is
van harte welkom bij klaverjasclub
De Geluksvogels op de woensdagavond in het Dorpshuis. Aanvang
20.00 uur. Op 27 januari is het klaverjassen gewonnen door Bert v/d
Jagt met 5140 punten, op twee Ria
v. ‘t Schip met 5090 punten en op
drie Loes Versteeg met 5066 punten. De poedelprijs was deze week
voor Toon v. Es met 3636 punten.

straf krijgt, terwijl iemand anders
een lagere straf krijgt voor hetzelfde misdrijf onder vergelijkbare omstandigheden. Om die reden
bestaan er binnen het OM richtlijnen voor straffen, waarin aanwijzingen staan welke strafeis in welke gevallen geschikt is, binnen de
grenzen van de wet. Die richtlijnen
gelden in heel Nederland; daarmee willen we voorkomen dat de
officier van justitie in Amsterdam
een hogere straf eist dan die in
Den Haag.
Daarnaast wordt gekeken naar de
omstandigheden van de persoon.
Een straf is namelijk niet alleen
‘het verdiende loon’ voor de dader, maar het moet ook passend
zijn. Om te bepalen of een straf
passend is, maakt de officier van
justitie een zorgvuldige afweging
van alle belangen. Een boete van
€20.000,-opleggen aan iemand
die in de schuldsanering zit en van
€40,- per week leeft, heeft bijvoorbeeld weinig zin. De rechter bepaalt vervolgens wat de uiteindelijke straf wordt.
De officier van justitie moet maatwerk kunnen leveren. Daarom
heeft hij meer instrumenten tot
zijn beschikking dan alleen het eisen van een ‘kale’ gevangenisstraf,
taakstraf of boete. Zo kan naast
een gevangenisstraf een voorwaardelijke straf - als stok achter
de deur - geëist worden, of een
contactverbod als extra maatregel. Hoe dat in elkaar zit? Daarover
de volgende keer meer.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u. dienst
met ds. J. Haeck uit Zeist. Organist: Th. Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Martijn Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Om 19u.
Baan7 jongerendienst.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. S.J.
Maliepaard uit Barneveld en
16.30u. met ds. B.J. Eikelboom
uit Barendrecht.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof
Woordcommunieviering met N.
Kuiper. Zondag 9.30u. eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor. Om
14u. Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag Geen dienst
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
Vrijhof. Tevens 10u. Tienerdienst.
Om 16.30u. Effe zingen.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering
m.m.v. dames- en herenkoor
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 vanaf 20u. Op dinsdag 16 februari met Hoite Slagter. Thema: De Filippenzenbrief.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag 8 februari 20u. met ds. Ab Agtereek.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Geen krant?

0251-674433
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Gevarieerd filmaanbod voor alle leeftijden

AGENDA

Seniorenfilmmiddag met
‘Festen’ in bioscoop
Aalsmeer - Dinsdag 9 februari is
het weer tijd voor de seniorenfilmmiddag in Bioscoop Aalsmeer. Dit
keer wordt de film ‘Festen’ vertoond.
Een Deens familiedrama in Dogma stijl, waarin tijdens de zestigste
verjaardag van een vader een gruwelijk verleden wordt onthuld door
een van zijn zoons. Het blijkt de
eerste van een reeks gebeurtenissen waarin verschillende aanwezigen hun ware gezichten tonen. De
zoon wil de zaak rechtzetten door
een toost uit te brengen op zijn vader, maar het balletje is aan het rollen, de waarheid moet naar voren
gebracht worden en het feest eindigt in een drama!
De film begint om 13.30 uur. Verzamelen vanaf 13.15 uur in de hal van
Crown Theater Aalsmeer aan de Van
Cleeffkade. De kosten zijn 6,50 euro,
inclusief de mogelijkheid tot napraten onder het genot van een kopje
koffie of thee met een lekker koekje.
Jeugd- en tienerfilms
Voor de jongste jeugd zijn momenteel drie leuke, nieuwe films te zien
in Bioscoop Aalsmeer. Ga genieten
van ‘Alvin en de Chipmunks: Road

Trip’ (zondag feestje), ‘Buurman en
Buurman’ en ‘Woezel & Pip: De film’.
Tieners (vanaf 12 jaar) en volwassenen kunnen plaatsnemen in het pluche voor de spannende, Nederlandse film ‘Sneekweek’. En vanaf vandaag, donderdag 4 februari, trakteert de bios aan de Van Cleeffkade
op de tienerfilm ‘Fissa’. De film vertelt het verhaal van drie jongens die
elkaar nodig hebben om hun examentijd te redden. Wanneer de populaire Max zijn eindexamen in gevaar ziet komen en de nurderige
Ruben zijn eindexamenfeest, slaan
de twee oude vrienden de handen
weer in een. Tijdens een krankzinnige eindexamenperiode eindigend
in een onwaarschijnlijk eindexamenfeest, leren de jongens zichzelf
en elkaar pas echt goed kennen. De
film duurt 95 minuten en wordt donderdag 4 en maandag 8 februari om
21.00 uur vertoond, op vrijdag 5 februari om 19.30 uur en zondag 7 en
dinsdag 9 februari om 19.00 uur. Bioscoop Aalsmeer heeft zowel een
grote als een kleine filmzaal. Kijk
voor het complete filmprogramma,
bestellen van kaarten op www.bioscoopaalsmeer.nl.

Zaterdag weer livemuziek in Joppe

Rocken met ‘Shitt Happens’
Aalsmeer - Na de geweldige band
van twee weken geleden aanstaande zaterdag 6 februari weer een
veelbelovende band in café Joppe.
‘Shitt Happens’ is een rockcoverband uit Alphen aan den Rijn. Een
vijfkoppige formatie van bandleden
die hun sporen in de coverscene
ruimschoots verdiend hebben. Of
het nu gaat om een optreden in de
kroeg, braderie, festivals of besloten gelegenheden, ‘Shitt Happens’
staat garant voor een optreden van
klassiekers van bekende bands. De
setlijst wordt grotendeels samenge-

steld uit onbekende en nauwelijks
gecoverde klassiekers van onder
andere The Doors, The Band, John
Mayer, Kings of Leon, Van Morrison , Mando Diao en CCR. Maar
ook country klassiekers van Johnny Cash of Kris Kristofferson gaat de
band niet uit de weg.
Kortom, reken op een gevarieerd
optreden en dansen en meezingen
mag! De mannen van ‘Shitt Happens’ beginnen rond 21.30 uur en
de toegang tot café Joppe in de Weteringstraat is zoals altijd gratis.

Geboren aan de Westeinder

Jazz-concert ‘As Good As
It Gets’ in Bacchus
Aalsmeer - Kornettist Michael Varekamp en klarinettist Bernard
Berkhout verzorgen zaterdag 6 februari in Bacchus een optreden met
hun band ‘As Good As It Gets’. Deze
nieuwe formatie is aan de Westeinder geboren. Michael Varekamp en
Bernard Berkhout maakten er deze
zomer op de Nieuwe Meer een onvergetelijk jazzfeest van. Het beeld
staat nog steeds op menig netvlies:
twee mannen, zittend naast elkaar,
wit overhemd, buikje, bretels, met
hun hakken op-en-neer de maat
aangevend. De ene met een klarinet, de ander met een kornet. De
klarinettist is Bernard Berkhout, ooit
in de jaren tachtig door Pim Jacobs
geïntroduceerd als de Benny Goodman van Nederland, de kornettist is
Michael Varekamp, een alleskunner

die in deze band voor de expressieve swingstijl-met-demper van Cootie Williams kiest.
Er is geen drummer, dus is er een
hoofdrol voor bassist Frans Bouwmeester, die samen met de ritmegitaar van Vincent Koning en de piano van Mark van der Feen voor
een bloedstuwend, soepel verend
tempo zorgt. Deze de wol geverfde, vet swingende muzikanten komen graag terug naar Aalsmeer.
Het wordt zeker weer een geweldig feest in Bacchus. Het KCA jazzconcert in het cultureel café aan de
Gerberastraat begint op zaterdag
6 februari om 21.30 uur. Zaal open
vanaf negen uur. Toegang: uw gift.
Inlichtingen: Pierre Tuning, tel. 0297360355 en Reinoud Staps, tel. 0297325304.

Extra voorstelling wegens succes

Cor Bakker ontvangt Gerard
Alderliefste in The Club
Aalsmeer - Op Valentijnsdag, zondag 14 februari is er een extra voorstelling in The Club van het Crown
Theater van Cor Bakker en Gerard
Alderliefste. De voorstelling bij Bob
& Gon deze zondagmiddag was al
weken geleden meer dan uitverkocht. Velen zijn daardoor teleurgesteld, omdat geen kaartje meer was
te krijgen. Gelukkig is het gelukt
om een extra voorstelling te boeken
op dezelfde dag om 20.00 uur. Het
is mogelijk om uw reeds gekochte
kaart voor de middagvoorstelling te
verplaatsen naar de avondvoorstelling. En tevens om met anderen te
komen en extra kaarten te bestellen.
Garandeert een eerste rang tafel-

tje indien omgeboekt wordt van de
middag- naar de avondvoorstelling. In overleg met horeca Studio’s
Aalsmeer wordt nog onderzocht
of er een mogelijkheid is voor een
mooi Valentijns diner.
Laat via een mail of bij Gon van Espago weten of omboeken naar de
avondvoorstelling gewenst is. Losse kaarten kosten 21,50 euro per
stuk en zijn online verkrijgbaar en
te koop bij Espago in de Ophelialaan, het Boekhuis in de Zijdstraat
en aan de kassa van het theater aan
de Van Cleeffkade. De kassa is ook
geopend op 6, 10, 11 en 14 februari. Meer informatie op: www.crowntheateraalsmeer.nl

Bram Landzaat nieuwe dorpsdichter

Bacchus bomvol voor
16e gedichtenavond
Aalsmeer - Bram Landzaat laat
in de komende tijd van zich horen
en zien als de nieuwe dorpsdichter van Aalsmeer. In een leuk onderons gedichtenspel droeg Marcel
Harting zijn dorpsdichterschap over
aan Bram. Poëzie in Aalsmeer, donderdag 28 januari een select gebeuren? Integendeel, een bomvol Bacchus, laatkomende bezoekers zochten zich een plaatsje, enthousiaste
begroetingen, de 16e poëzie avond
kon van start. Het thema van de gedichtenavond in Bacchus ‘Jaren die
druppelend versmelten’ heeft veel
Aalsmeerders geïnspireerd hun gedicht op deze avond voor te dragen.
Ans de Kruyf, mede organisator van
de poëzie-avonden, opende met het
namens KCA uitreiken van de bundel verzamelde gedichten geschreven door de deelnemers aan deze
avond. In 2009 kreeg Aalsmeer zijn
eerste dorpsdichter Marcel Harting.
Hij mocht deze avond leiden. Marcel
kondigde elke deelnemende dichter
aan met een kort gedichtje dat een

verbinding maakte met het gedicht
van de dichter zelf. Twintig deelnemers die met het thema ‘Jaren die
druppelend versmelten’ de bezoekers terugbracht naar oude herinneringen, denkend aan vroeger, een
schat aan bewaarde herinneringen,
van zuur naar zoet. De man die altijd opvalt als hij met zijn ploeg de
plantsoenen van de gemeente bewerkt, zo energiek en met duidelijk
zoveel plezier, presenteert hij zich
als een verdienstelijk dichter, zo leer
je je dorp kennen!
Prachtig muzikaal intermezzo door
Daniëlle Brugman op saxofoon en
Robbert Tuinhof aan de piano, met
het door Ravel bewerkte werk van
Mussorgsky ‘Het oude kasteel’ en
de aria van Eugène Bozza, daar komen poëzie schilderkunst en muziek bij elkaar, het kan niet mooier.
Een prachtige zin is blijven hangen
- Soms reis ik wel een af, terwijl ik
blijf waar ik ben - als afsluiting van
een bijzondere avond.
Joke van Klink

Op uitnodiging Rotary in de Bloemhof

Concert Jostiband Orkest en
Da Capo’s Popkoor
Aalsmeer - Wie kent ze nou niet,
het meest innemende orkest van
Nederland dat geheel uit verstandelijke beperkte muzikanten bestaat.
Het Jostiband Orkest uit Zwammerdam. Maandelijks trekken ze volle
zalen en genieten de bezoekers van
hun muziek. Op zaterdag 8 april geven ze een optreden in de Bloemhof
samen met het Da Capo’s Popkoor.
Op uitnodiging van de Rotary Club
Aalsmeer Uithoorn komt het Jostiband Orkest het dak van de hal spelen en Da Capo’s Popkoor gaat ze
daarbij helpen. Een uniek moment
om de muzikanten live in actie te
zien. Een hernieuwde kennismaking
misschien wel, want al eerder was
het Jostiband Orkest in Aalsmeer.
Op het repertoire staan vertederende liedjes, maar ook eigentijdse
popmuziek. Het zou zo maar kun-

nen dat op 9 april een heuse James
Bond medley of Ping Pong van Armin van Buren klinkt in de Bloemhof. Momenteel wordt hard gewerkt
aan een programma dat het vijftig
jarige jubileum van het orkest extra
glans moet gaan geven. Het wordt
vast en zeker een groots, verrassend
en voornaam concert. Kaarten voor
dit concert, dat aanvangt om 20.00
uur, zijn te bestellen via www.rotaryamu-jostiband.nl en te koop bij het
Boekhuis in de Zijdstraat. De kaarten kosten 15 euro per stuk. De opbrengst wordt grotendeels aangewend om een moeder verwendag te
organiseren, een dag waarop moeders van gehandicapte kinderen in
de watten worden gelegd. Wacht
niet te lang met de aanschaf van
kaarten, zo’n geweldig evenement
wil niemand missen toch?!

Muziek/Musical
Vrijdag 5 februari:
* Bandbrouwerij voor (jonge) muzikanten in N201, Zwarteweg, 21u.
Zaterdag 6 februari:
* Musical Het Sprookjesbos in
Crown Theater Aalsmeer. Voorstellingen om 13u en om 15.30u.
* Prinsenbal Pretpeurders in dorpshuis Kudelstaart vanaf 20.11u.
* Liveband Shitt Happens in café
Joppe, Weteringstraat vanaf 21u.
* Jazz met ‘As Good As It Gets’ in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Danny’s Lademacher Wild Romance in The Shack, Schipholdijk 253b
in Oude Meer vanaf 22u.
Zondag 7 februari:
* Zippy Leaps live in The Shack in
Oude Meer vanaf 16u.
Woensdag 10 februari:
* Muziek Love the Beatles in Crown
Theater Aalsmeer vanaf 20u.
Films
Zondag 7 februari:
* Studiokids Club met film ‘Alvin en
de Chipmunks’, springkussen en tekentafel in Studio’s Aalsmeer, Van
Cleeffkade vanaf 13u.
Dinsdag 9 februari:
* Seniorenfilmmidag met ‘Festen’ in
Bioscoop Aalsmeer, Van Cleeffkade
vanaf 13.30u.
Tot en met 14 februari:
* Dagelijks films, o.a. Sneekweek,
Hallo Bungalow en Amy. Voor jeugd:
Buurman en Buurman, Alvin en de
Chipmunks, Woezel & Pip, Snoopy,
Race naar de Maan en (nieuw) Fissa in Bioscoop Aalsmeer.
Exposities
Tot en met 6 maart:
* Boekillustraties in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag tot
en met zondag 14-17u.
Tot en met 20 maart:
* Etsen, glaskunst en schilderijen in
Galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. Open: zaterdag en zondag 13
tot 17u.
Zaterdag 6 februari:
* Expositie over Tweede Wereldoorlog in Crash Museum in fort
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug.
Tot en met 22 februari:
* Schilderijen en tekeningen van
Henny Bax in ruimtes fysiotherapiepraktijk, Kudelstaartseweg.
Tot april:
* Expositie fotografen Tiny Nijssen
en Judith Keessen in gemeentehuis.
Diversen
Vrijdag 5 februari:
Wandelen met Nivon. Start 9u. bij
Hortensiaplein.
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* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Lezing over luchtaanval 1944 in
Crash Museum, fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug vanaf 20u.
* Jeugdcarnaval Pretpeurders in
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 19.11u.
Zaterdag 6 februari:
* Jeugd carnavalsoptocht in Kudelstaart. Start 13.11u bij Dorpshuis.
* Voorlezen voor kinderen in bibliotheek, Marktstraat, 15.15 tot 16u.
* Aanschuiftafel over tekenen, schilderen en eten in Huiskamermuseum, Van Cleeffkade 12a, 16-18u.
* Feestelijke opening clubgebouw
FC Aalsmeer, Beethovenlaan, 16u.
Receptie vanaf 16.45u.
* Discozwemmen voor jeugd 6 tot
12jr in De Waterlelie, Dreef, 19-21u.
Zondag 7 februari:
* Carnavalsoptocht in Poelgilderdam. Start 11.41u bij Dorpshuis Kudelstaart.
Maandag 8 februari:
* Filmanalyse bij Videoclub in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Speelavond BV Allen Weerbaar in
Middelpunt, Wilhelminastraat,, 20u.
Dinsdag 9 februari:
* Dartcompetitie in het Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Kaartavond Ons Aller Belang in
Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
Woensdag 10 februari:
* Inloop in Oost-Inn in De Mikado,
Catharina Amalialaan, 9.30-11.30u.
* OVAK soosmiddag in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 10u.
* Nivon Kom-In collage maken met
kunstenaar in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan van 14 tot 16u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Bingo-avond BV De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan vanaf 20u.
* Baanloop bij Atletiekvereniging in
Sportlaan: 1, 3, 5 km. Start 20u.
Donderdag 11 februari:
* Kaartmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* OVAK bijeenkomst over ouderenzorg in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 vanaf 14u.
* Sjoelavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Lezing over Indonesië bij Groei en
Bloei in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Valentijn kienen bij Supporters
Verenging in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20.30u.
Vergaderingen
.Woensdag 10 februari:
* Wmo-raad in vergadering in het
gemeentehuis vanaf 15u.
* Wijkoverleg Stommeer in Parklaan
27 over onder andere zorg en ouderen vanaf 20u.

Gekte los gebarsten in Poelgilderdam

Speel carnavals Cluedo
met De Pretpeurders
Kudelstaart - De carnavalsgekte
is weer losgebarsten in Poelgilderdam. Dit jaar is het thema voor het
carnaval ‘een carnavals (bord)spel’.
Cluedo wordt daarom voor een keer
in een carnavalsjasje gestoken. Het
bekende misdaadspel gaat normaliter over de moord op Dr. Black in zijn
landhuis. Deze keer gaat het echter
om de moord op Prins Carnaval die
binnen de muren van Dorpstaveerne ’t Podium heeft plaatsgevonden!
Om de misdaad op te lossen is het
onderzoeksteam De PretSpeurders
ingezet. Zij onderzoeken heel Poelgilderdam om het mysterie te ontra-

felen. Het is de vraag wie de moord
heeft gepleegd, met welk wapen het
is gebeurd en in welk vertrek van
de Dorpstaveerne de moord heeft
plaatsgevonden. Er is een aantal
mogelijke verdachten en wapens
geselecteerd en deze zullen tijdens
de optocht op zondag 7 februari bekend worden. Help De PretSpeurders met het vinden van de locatie,
de dader en het wapen!
Kijk voor meer informatie en het volledige programma (van 4 tot en met
10 februari met ook kindercarnaval
en prinsenbal) op www.pretpeurders.nl

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

NIEUW:

KOOPJE:

TIP:

Microfoonstatief
(met hengel)
€ 29,95
Mondharmonica
voor kinderen
(div. kleuren) € 5,50

Klassieke gitaar
'Gomez' 3/4 + 4/4
vanaf € 69,Uitgebreid
aanbod
kabels!

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

Zaterdag en zondag livemuziek

Dany Lademacher’s Wild
Romance in The Shack
Oude Meer - Dany Lademacher’s
Wild Romance verzorgt zaterdag
6 februari een liveoptreden in The
Shack. De muziek van Herman
Brood and his Wild Romance wordt
nog steeds veel gespeeld. Maar de
line-up van Dany Lademacher’s
Wild Romance is het echte werk.
Deze droombezetting is een muzikaal cadeau: Dany Lademacher,
Otto Cooymans, David Hollestelle, Dirk Vermey, Ruud Englebert en
Jan ’t Hoen. De naam Wild Romance
doet nog steeds de harten van vele muziekliefhebbers sneller kloppen. Herman Brood and His Wild
Romance was een rockfenomeen
van ongekende klasse. En nu herleeft die glorie! Want onder leiding
van mr. Saturday Night himself, stergitarist Dany Lademacher, komt de
Wild Romance op volle kracht terug
op het podium. Dany Lademacher’s
Wild Romance gaat meteen vol in de
muzikale aanval. Met een repertoire waarin alle grote hits van Herman
Brood & His Wild Romance voorbij
komen. Stampend en strak, 1,5 uur
pure rock and roll.

Nivon Kom-In
Aalsmeer - Op woensdag 10 februari wordt weer een Nivon Kom-In
gehouden. Dit maal gaan de aanwezigen een collage maken à la Hun-

Zondag ‘Zippy Leaps’
En zondag 7 februari is het podium van The Shack voor ‘Zippy Leaps’. Een stevige Bluesband rondom de fantastische zangeres Lottie Mae Jones. Samen met de jonge gitaarvirtuoos Brend Bakker en
de twee bekende ‘oude rotten’ in
het vak, Marco Overkamp achter
de drums en Donald van der Goes
op de bas, staat Zippy Leaps garant
voor grenzeloze energie in een geweldige live-act. Blues, rhythm and
blues met een randje rock of een
vleugje funk. Dany Lademacher’s
Wild Romance begint zaterdag 6
februari om 22.00 uur, entree is 15
euro. Zondag 7 februari open vanaf 15.00 uur. Aanvang Zippy Leaps
om 16.00 uur. Entree 5 euro. Voor alle info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.
U2 undercover!
Zondagmiddag 14 februari gaat een
geweldige dag worden, want vier
voortreffelijke muzikanten gaan undercover en nemen de bezoekers
mee op een tour door het repertoire
van U2. Alvast noteren!

dertwasser onder leiding van beeldend kunstenaar Gon Hageman. De
Kom-In is van 14.00 tot 16.00 uur in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en deelname kos 5 euro per persoon.
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De Schijnwerper op...
“Mijn glas is altijd halfvol”

Zwarte Jaap: Echte ‘buurter’
Evenement Lionsclub voor Rozenholm

Enthousiaste reacties op
vierde Salon de Musique
Aalsmeer - In een prachtige ambiance, de ruime salon van een
goede bekende van de Lionsclub
Aalsmeer, in Kudelstaart met als
decor een stormachtige Westeinder, trad afgelopen zondagmiddag
het Noorse duo Julie & Andreas op.
Broer en zus, Andreas op de bandoneon en Julie op harp maakten er
een heerlijke muzikale middag van.
Allereerst de unieke combinatie van
deze twee speciale instrumenten.
Julie & Andreas creëerden daarmee een betoverende en lyrische atmosfeer. Het sympathieke duo had
er overduidelijk plezier in en trakteerde de gasten op een gevarieerd
programma van eigen composities
en bestaande stukken in een eigen
arrangement. Argentijnse tango’s waaronder het prachtige ‘Oblivion’
van de beroemde bandoneonspeler en componist Astor Piazzolla en op Noorse en Ierse volksliedjes
geïnspireerde arrangementen wisselden elkaar af. Een van hun composities die ze tijdens een verblijf in
Argentinië maakten ‘Noctiluca’ is te
beluisteren op www.harp-bandoneon.com. Ze eindigden hun optreden
met de weergaloos gespeelde tango
“Milonga Triste’. Een indrukwekkend
slot van deze wederom uitverkochte
Salon de Musique.
Tussendoor vertelden ze beiden op
humorvolle wijze over hun bijzondere instrumenten. Julie speelde zo-

wel op een kleine Schotse harp als
op een prachtige grote harp. Andreas op een bandoneon, zeker geen
gemakkelijk te bespelen instrument, maar bij uitstek geschikt voor
de Argentijnse tango. Ook vertelden beide talentvolle, jonge musici
over hun studie Master muziek van
Codarts – Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam. Met veel enthousiasme brachten zij de toehoorders
op de hoogte van hun plannen voor
de toekomst waarin zij de sprong
naar het grote (internationale) podium hopen te maken. Ook deze vierde Salon de Musique was weer bijzonder geslaagd. Behalve de unieke
ambiance en het repertoire dat met
verve gebracht werd, stelde men het
directe contact met deze enthousiaste musici zeer op prijs. Hun CD
vond terecht gretig aftrek. Onder
het genot van hapjes en drankjes
werd nog lang nagepraat. Gezien
het succes en de enthousiaste reacties van het publiek, volgend jaar
zeker weer een Salon de Musique.
Met de opbrengst van deze vierde
Salon de Musique organiseert de
Lionsclub Aalsmeer samen met de
‘Stichting de Vrolijke Noot’ huiskamerconcerten voor ouderen met dementie in Verpleeghuis Rozenholm.
Vanwege de kleinschaligheid en het
directe contact met de muzikanten
werd een eerder concert al heel erg
gewaardeerd door de bewoners.

Aalsmeer - In deze rubriek wordt
maandelijks een Aalsmeerder of
Kudelstaarter een zevental vragen
voorgelegd over zijn of haar interessante leven. Vorige keer was
Mike (Multi) van der Laarse aan het
woord over zijn vele vrijwilligerswerk. Nu is het de beurt aan de vierentachtigjarige Jaap Spaargaren
(Zwarte Jaap) van de Uiterweg. Aan
de knusse keukentafel vindt het gesprek plaats.
Wie bent u?
“Nou zeg maar jij hoor. Ik voel me
altijd een beetje in de maling genomen worden als ze u tegen me zeggen. Ik ben gewoon Jaap en voel me
veel jonger dan mijn leeftijd. Oké
met bukken voel ik me misschien
vierentachtig, maar in mijn hoofd
ben ik dat zeker niet. Het ligt eraan
hoe je praat en hoe je je kleed toch?
Ik ben al achtenvijftig jaar getrouwd
met Magriet. Ja zonder die eerste r.
We hebben één dochter, Angelique
(die getrouwd is met Michel Onclin),
en twee kleinzoons; Dominique is
eenentwintig en Yves zestien jaar.”
Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik ben geboren en getogen op de
Buurt, hier schuin aan de overkant.
Toen we gingen trouwen verhuisden we twee huisnummers verder
en sinds 1975 wonen we hier aan de
Poelkant. Ik verhuur al vijfentwintig
jaar zomerligplaatsen voor bootjes,
een stuk of veertig, en we hebben
nog vier zomerhuisjes op ons land.”
Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
Jaap is nog steeds actief in het bedrijfsleven: “Momenteel ben ik hovenier. Vroeger ben ik in de zaak
van mijn vader en zijn drie broers
gestapt. Die zaten in de seringen en
potplanten. Het bedrijf heette TJGP,

maar werd al snel verbasterd naar
ABC. De kopers en veilingmeester vonden die letters zo’n gedoe
en maakten het makkelijker. Toen
ik het bedrijf overnam later, heb ik
het ook ABC genoemd. Stond op
de seringenzakken. Bijnamen kwamen vroeger sowieso veel vaker
voor. Ik ben Spaargaren van de Witte Koppen en dan had je ook nog de
Spaargarens van de Rooie Koppen.
Waarom ik Zwarte Jaap ben genoemd is simpel; ik groeide op met
mijn neef, ook Jaap genaamd. Hij
had wit haar en ik pikzwart. Dus hij
heette Witte Jaap. In oost had je ook
een paar Zwarte Japen. Onder andere van Jongkind. Maar inmiddels
ben ik de enige echte overgebleven
Zwarte Jaap.” We hadden het over je
werk Jaap. “Oh ja, nou, ABC heb ik
in de jaren tachtig verkocht, inclusief de seringenakkers. Toen is hier
de kwekerij platgegooid en ben ik
het hoveniers vak ingedoken. Landjes opknappen, schoeiingen zetten,
bomen snoeien en tuinen onderhouden vond ik gewoon veel leuker.
Met J. Spaargaren Hoveniers hebben we een mooie klantenkring weten op te bouwen. We hebben zeven vaste medewerkers en in de zomer een paar parttimers, ook Poolse krachten en allemaal harde werkers. Ik blijf me voorlopig bezighouden met het bedrijf. Leg nog steeds
de contacten en help mee met allerhande hand- en spandiensten. De
omgang met mensen is heerlijk.”

Maandag in buurthuis Hornmeer

Filmanalyse bij Videoclub
Aalsmeer - Als je gezellig in de bioscoop zit sta je er misschien niet
zo bij stil, maar de filmmaker oefent
behoorlijk wat invloed uit op hoe je
een film beleeft. Om zijn boodschap
zo duidelijk mogelijk over te kunnen brengen, heeft hij keuzes gemaakt op het gebied van montage,
geluid, cameravoering, acteren, licht

en art-direction. Maandag 8 februari zullen enkele korte door amateurs
gemaakte speelfilms worden besproken bij Videoclub Aalsmeer op
een niet alledaagse wijze. Het boek
Filmanalyse op maat: Fictie van filmer Bernhard Bussemaker zal hiervoor als leerobject worden gebruikt.
In een aantal geselecteerde film-

Door Miranda Gommans

Aalsmeer - In 2003 begon Adrianus van Dam met het opschrijven van woordspelingen en rijmflarden. Deze groeiden
uit tot honderden gedichten die hij op verschillende gedichtensites publiceerde. Geboren in 1942 hoopt deze pretentieloze rijmelaar met zijn versjes – gebundeld in twee boekjes,
‘Minnen kannie’ en ‘Met de deur op een kier’ hier en daar een
glimlach rond onze lippen te laten verschijnen.

Chakra’s en Chardonnay:
hilarische toneelkomedie
Kaarten en arrangementen
Kaarten voor deze voorstelling op
woensdag 24 februari om 20.00 uur
kosten 26 euro. Het Crown Theater
biedt samen met Restaurant Eetze
ook een zeer voordelig theaterarrangement aan voor slechts 48 euro
50 of maak gebruik van het Crown
Ladies Pakket; ga in totaal met minimaal vier vriendinnen naar deze (en
of naar een van de andere Crown
Ladies voorstellingen), dan krijg je
15% korting op de tickets. De Crown
Ladies prijs voor deze voorstelling
is dan 22 euro 10. Meer informatie op: www.crowntheateraalsmeer.
nl Kaarten zijn ook telefonisch verkrijgbaar via 0900-1353 (45cpm) en
bij de lokale verkooppunten Espago in de Ophelialaan, Boekhuis in
de Zijdstraat, Primera op het Poldermeesterplein en Marskramer in
winkelcentrum Kudelstaart

En wat zou je willen veranderen?
“Ik kan wel iets aansjouwen, maar
er verandert toch niks.” Begint Jaap
als antwoord, maar toch: “De winkeltjes zijn niet meer wat het geweest is.” En: “Ik houd mijn hart vast
hoe we de Uiterweg op en af moeten als er ook nog een Lidl komt.”
Jaap voegt ook nog toe dat hij het
erg jammer vindt dat Aalsmeer nu
bij Amstelveen ‘hoort’. Er worden

Hallo gedicht

In Crown Theater Aalsmeer

vriendinnen Merel, Neel en Carina?
Gaan zij voor de ‘Verlichting’ of liever voor de Chardonnay...?

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Persoonlijk vind ik het mooi dat iedereen iedereen kent. Ik ben misschien een uitzondering, want ik
ken echt de halve wereld. Dat dorpse is prachtig en de gezelligheid onderling. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je er bij blijft. Vroeger was
het natuurlijk ook ideaal dat ik, als
er ijs lag, mijn schaatsen hierachter kon ombinden en hup de Poel op
schaatste.”

Wil je een leuke (of minder leuke)
ervaring met de lezer delen?
“Ik heb natuurlijk heel veel meegemaakt, maar nu denk ik even aan
mijn jonge jaren. Dat we bijvoorbeeld vroeger naar dansles fietsten
bij Geurts in Bloemenlust. Dan gingen we in ons ouwe kloffie, omdat
ze de Uiterweg aan het dichtstorten
waren, met ons goeie goed achterop en dan moesten we ons omkleden in het fietsenhok. Of dat
we gingen dansen bij Dirk Walsie
in de Oude Veiling en dat we dan
naar huis gingen en nog een citroenbrandwijntje gingen drinken
bij Maarten Koomen, een kroegie
aan het end van de Buurt. Ik heb
eigenlijk weinig negatieve ervaringen in het leven hoor. Mijn glas is
altijd halfvol.” Magriet schuift nog
even aan en ook zij staat positief in
het leven: “Daarom houden we het
waarschijnlijk zo lang vol,” zegt de
bijna drieëntachtigjarige echtgenote. Jaap wijst met zijn duim naar
achteren en zegt: “Dáár kijken we
niet meer naar.” Hij wijst met zijn
wijsvinger naar voren: “Díe kant
moeten we op!”
Zwarte Jaap is als echte ‘buurter’
opgenomen in het boekje van Judith Keessen en hangt met zijn foto
tussen mede-Uiterweg-genoten in
de expositie in het gemeentehuis in
Aalsmeer tot april.

Wat zijn je hobby’s?
“Mijn werk vind ik dus leuk, maar ik
hou ook van lezen. Spannende boeken vooral. Sport kijken is ook een
hobby en dan vooral wintersporten.
Vroeger heb ik zelf veel geschaatst
en gewielrend. Ook gaan we ieder
jaar met onze kleinzonen op winter-

Theatertip!

Aalsmeer - Op woensdag 24 februari kan in Crown Theater Aalsmeer
genoten worden van de komedie
‘Chakra’s & Chardonnay’, over yoga,
superfoods en menselijke tekortkomingen in de zoektocht naar rust,
wijsheid en een lenige geest. Dé
ultieme voorstelling om met vriendinnen heen te gaan! Een komedie
met een fantastische cast bestaande uit: Ellen Pieters, Daniëlle van de
Ven, Chris Tates, Melody Klaver, Marie-Louise Stheins. Het verhaal gaat
over het reuzengrote yoga-ego van
Yan (gespeeld door de knappe Tates), die als spiritueel master wil
doorbreken. Dat doet geen goed
aan de relatie met Chana, zijn sterdocente en compagnon. Zijn zucht
naar macht, geld en bekendheid
drijven de twee steeds verder uit elkaar.
Wanneer Chana haar eigen yogaschool begint om de hoek, ontbrandt
een felle strijd tussen de twee ‘rust
& reinheid’-verkopers. Hoe zit het
met de loyaliteit van trouwe yoga-

sport. Zelf skiën we dan niet meer,
maar het is nog steeds erg gezellig.
Fietsvakanties hebben we ook veel
gedaan. Door heel Europa. Dat waren mooie reizen. Tegenwoordig zijn
we dol op cruise-vakanties.”

wat voorbeelden aangehaald over
wat er aan het veranderen is in
Spaargarens dorp. We zouden een
extra hoofdstuk moeten aanbreken
om hier aandacht aan te besteden..

FEBRUARI
Zo hier en daar hangt in een tuin verwaaid
nog kerstverlichting in de kale bomen.
Zij brandt niet meer, dat zal waarschijnlijk komen
omdat het elektriek is uitgedraaid.

Foto: www.kicksfotos.nl

Shows in februari, maart en april

De Magische Loge: Beleef
een avond vol verbazing
Aalsmeer - Donderdag 28 januari
werd er in The Club van het Crown
Theater hoog bezoek verwacht. Voldoende reden om door streng kijkende mannen voorzien van donkere zonnebrillen te worden gefouilleerd voor het naar binnengaan
van The Club. Al snel werd duidelijk dat zij van een lollige opmerking niet gediend waren. Zij speelden hun rol met verve. De sfeer in
het theater was van een totaal ander
karakter, hier speelde Timon Krause
op een klankschaal en wie ontvankelijk is voor deze muziek kan zich
direct in hogere sferen wanen. Door
vrolijke dames werden de bezoekers
naar hun plaatsen gebracht en nadat een ieder voorzien was van een
drankje was het aan de entertainer
Magic Jack om de sfeer in The Club
lekker op te zwepen. Hij werd daarbij geholpen door passende muziek
en daarbij behorende teksten. De
voorstelling van de Magische Loge
heet niet voor niets: “Magie met een
lach” en kan gezien en ervaren worden als een comedy magic, geschikt
voor jong en oud. Magiërs -bekend
van televisie en theater- beloven u
het onmogelijk mogelijk te maken
en dat doen zij op een manier waar
het plezier van af spat. Het gaat om

stand-up comedians die ook nog
eens goed uit de voeten kunnen met
magie die soms het verstand te boven gaat. De interactie met de zaal
maakt dat iedereen zich nog meer
betrokken voelt bij dat wat er allemaal op het podium afspeelt. Ruim
twee uur lang kunnen liefhebbers
van dit genre genieten van vrolijke
fratsen, geraffineerde trucs, grappen en grollen.
Wie dan wel het hoog verwacht bezoek was? En hoe het mogelijke is
iemands pincode te ontfutselen? Er
zijn nog drie kansen om achter deze
geheimen te komen: donderdag 25
februari , 17 maart en 21 april wordt
de voorstelling herhaald. Eddy Smit
en Ton Bal - initiatiefnemers van dit
nieuwe programma- presenteren u
met groot genoegen Timon Krauze,
Magic Jack, Mario Magic, de knettergekke Niels Harder en Mr. Avesta.
Degenen die u voorgingen hadden
naar eigen zeggen een heerlijke en
hele leuke avond waarbij zij soms
hun ogen en oren niet konden geloven. Wonderen bestaan niet wordt
er altijd gezegd maar nu was er toch
regelmatig vanuit de zaal te horen:
“Hoe kan dit nu?”
Janna van Zon

fragmenten wordt beschreven hoe
deze geanalyseerd kunnen worden.
Het lezen en bekijken van de filmfragmenten uit het boek is bijzonder leerzaam, maar het is nog aardiger als je dit samen op de filmclub
doet. Na vertoning van een filmfragment wordt in groepjes gewerkt aan
de analyse. Belangrijk is deze analyse in drie onderwerpen op te splitsen. De strekking of inhoud van de
film: Wat wil de filmmaker vertellen?
De verhaalopbouw: hoe krijgt het
verhaal vorm in bijvoorbeeld karak-

ters, plot, dialogen en scènes. De filmische vormgeving: wat er voor en
achter de camera gebeurt om het
verhaal zichtbaar en hoorbaar te
maken. De leden krijgen op papier
verschillende opdrachten over de
personages, hun karakters, miseen-scène, cameravoering, découpage, montage, muziek. Over al dit
soort zaken wordt hun mening gevraagd. En dat is niet eens zo eenvoudig te beantwoorden en meningen verschillen soms. Belangstelling
om deze avond mee te maken? Kom

De merels hoor je niet en ook geen mussen.
Ze zijn er wel maar hebben het te koud
voor kwinkeleren in het winterhout
en barsten van de honger ondertussen.
De perken ogen doods, niets wil er groeien
alleen de vlinderstruik draagt nog wat blad,
maar verder heb je ’t dan ook wel gehad.
Toch is er één die volop staat te bloeien:
de winterprunus met haar roze kruin
belooft op voorhand lente in de tuin.
Adrianus van Dam

Voorlezen, handversjes en tovertekenen

Zaterdag voorleesmiddag
voor kinderen in de bieb
Aalsmeer - In het kader van de Nationale Voorleesdagen leest Milja Praagman op zaterdag 6 februari
voor in de bibliotheek in de Marktstraat. Milja leest voor uit haar prentenboek ‘Vergeet mij nietje’ dat in
de top 10 van de Voorleesdagen
staat en uit haar nieuwste prentenboek ‘Oei! een vlek’. Daarnaast doet
zij handversjes met de kinderen uit
‘Mijn wereld in jouw handen’ van
Kristien Dieltjens. Zij sluit de middag af met tovertekenen. Hoe dat
gaat, moet je zelf komen ontdekken!
Milja Praagman studeerde grafisch
ontwerpen aan de Academie voor
beeldende kunsten Sint Joost in
Breda en won verschillende prijzen.
Zij illustreerde voor kranten, tijdschriften, Okki, Bobo, Sesamstraat
en Tapto. Voor Sesamstraat televisie
maakt ze animaties. In Milja’s boedan vrijblijvend langs om te ervaren
hoe een filmanalyse tot stand komt.
En je kunt natuurlijk ook meedoen.
Alles is er op gericht om hiervan wat
op te steken en in je eigen film toe
te passen. De avond maandag 8 februari wordt gehouden in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3
en begint om 20.00 uur.

ken gaan kleine mensen en dieren
hun eigen gang. Stoer en met een
subtiel gevoel voor humor.
Milja is van 15.15 tot 16.00 uur in de
bibliotheek Aalsmeer. Kaartjes kosten 6,50 euro en voor bibliotheekpashouders is dat 5,50 euro. De
voorverkoopkorting bedraagt 1 euro
en een begeleider mag gratis mee.
Geschikt voor kinderen in de leeftijd
van 2 tot en met 7 jaar. Kaarten zijn
te koop in de bibliotheek en te bestellen via de website www.debibliotheekamstelland.nl
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officiële Mededelingen
BEkEndMakingEn snEl En MakkElijk
tE vindEn op www.ovErhEid.nl

gEMEEntE aalsMEEr
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
opEningstijdEn BaliE BurgErzakEn
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. 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 afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen 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. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinforMatiE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gEMEEntE-info op wEBsitE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afsprakEn BurgEMEEstEr En wEthoudErs
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
insprEkEn in dE CoMMissiEvErgadEring
ovEr EEn gEagEndEErd ondErwErp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de 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 vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. 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 binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
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.
CalaMitEitEntElEfoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
Facebook “f ” Logo

MEEr info
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4
november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publicaties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
hoe blijft u op de hoogte?
- U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de
hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw
buurt. Net wat u prettig vindt.
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken
en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email;
- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
vanaf 1 oktoBEr 2015 is dE diEnstvErlEning
Bij dE BaliE BouwEn & vErgunningEn En
BaliE BEdrijvEn gEwijzigd
U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
- het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het
archief;
- algemene informatie over bouwprojecten en bestemmingsplannen;
- dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen,
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een
afspraak maken via 020-5404911.
vErhuizEn? gEEf hEt door!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
voornEMEn opsChortEn Bijhouding
pErsoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet
meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/
staan ingeschreven.
geslachtsnaam
en voorletter(s)

geboortedatum

vertrek
naar

datum
voornemen

Jancić, B.

03-05-1985

Onbekend

28-01-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
tErinzagEligging ontwErp BEstEMMingsplan
“gtEC loCatiE oost”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de
periode van 5 februari 2016 t/m 17 maart 2016 voor een ieder
ter inzage ligt:
- het ontwerp bestemmingsplan “GTEC Locatie Oost” met de
daarop betrekking hebbende stukken.
Het plangebied heeft betrekking op de thans onbebouwde
bedrijfsgronden aan de Legmeerdijk 301 welke zijn gelegen
tussen de bedrijfsbebouwing van FloraHolland aan de Legmeerdijk 313 en het gebouw van Waterdrinker aan de Sierteeltstraat 25. De noordwestzijde van het plangebied wordt
begrensd door de transportverbinding die FloraHolland met
Waterdrinker verbindt. Het plangebied maakt onderdeel uit
van ‘locatie Oost’ van de bloemenveiling.
doelstelling
Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken
van het Green Trade & Experience Center (GTEC) op locatie
Oost van FloraHolland Aalsmeer. Deze ontwikkeling behelst in
hoofdzaak een groothandelscentrum, marktplaatsgebonden
bedrijfsruimten en een Experience & Business Center. Het Experience Center betreft een toeristisch recreatieve voorziening
die hoofdzakelijk betrekking heeft op sierteelt(aanverwante)
producten en/of voedsel. Het Business Center voorziet onder
meer in zaalaccommodatie voor congressen, evenementen en
vergaderingen.
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inzien ontwerp bestemmingsplan
Het digitale bestemmingsplan is met ingang van 5 februari
2016 in ontwerp te raadplegen op:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.GTECLocatieOost-OW01;
- de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl via http://
www.ro0358.ropubliceer.nl/.
U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het ontwerp bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt gedurende
bovengenoemde periode bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00
uur (vrije inloop). Op woensdag is de centrale balie open van
8.30-20.00 uur. Het plan ligt tevens ter inzage bij de balie
Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te
Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.3015.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30
uur. Degene die buiten de genoemde openingstijden inzage
wil hebben in het plan, kan daarvoor contact opnemen via het
algemene tel. 0297-387575.
zienswijzen indienen
Gedurende de genoemde termijn van terinzageligging, van 5
februari 2016 t/m 17 maart 2016, kan een ieder een zienswijze naar voren brengen over het ontwerp bestemmingsplan.
Het indienen van een zienswijze kan naar keuze schriftelijk
en/of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten
aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder
vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan GTEC
Locatie Oost”. Voor het kenbaar maken van een mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken via het algemene tel.
0297-387575.
samenhangende produkten
In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan wordt tevens
een Beeldkwaliteitsplan voor de projectlocatie voorbereid.
Het Beeldkwaliteitsplan ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage en is als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan op de hiervoor beschreven wijze in te zien.
Over het Beeldkwaliteitsplan wordt conform artikel 4.1 van de
Algemene Inspraak- en Participatieverordening Aalsmeer 2010
inspraak verleend. Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging van 5 februari 2016 t/m 17 maart 2016 kan een
schriftelijke dan wel mondelinge inspraakreactie op het beeldkwaliteitplan worden ingediend. Schriftelijke reacties worden
gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430
AG Aalsmeer) onder vermelding van inspraak Beeldkwaliteitsplan ‘GTEC Locatie Oost’. Degene die mondeling een inspraakreactie naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen
met de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575.
wEt algEMEnE BEpalingEn oMgEvingsrECht
rECtifiCatiE, aanvraag ontvangen, betreft vooroverleg en
geen aanvraag om omgevingsvergunning
- Herenweg 91, 1433 GX (Z-2015/069894) (het oprichten
van een woonhuis)
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- 1e J.C. Mensinglaan t.h.v. nummer 29, 1431 RV (Z2016/004832) (het plaatsen van keten, waaronder een
schaft- en opslagkeet)
- Van Leeuwenhoekstraat 13, 1433 BM (Z-2016/004788)
(het plaatsen van een houten overkapping tegen schuur in
de achtertuin)
- Uiterweg 154 (ws 10), 1431 AJ (Z-2016/005265) (het
bouwen van een bijgebouw bij een woonark)
- Oosteinderweg 129A, 1432 AH (Z-2016/005530) (het afwijken van een bestemmingsplan t.b.v. het legaliseren van
gebruik burgerwoning)
- Uiterweg 61, 1431 AB (Z-2016/005638) (het verbouwen
en uitbreiden van een woonhuis)
- Marconistraat 22, 1433 KK (Z-2016/005579) (het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde)
- Korianderhof 9, 1431 DZ (Z-2016/005551) (het plaatsen
van een terrasoverkapping in de achtertuin)
procedure afgebroken, vergunningsvrij
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning
vereist is:
- Van Leeuwenhoekstraat 13, 1433 BM (Z-2016/004788)
(het plaatsen van een houten overkapping tegen schuur in
de achtertuin)
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is
de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de
afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie:
- Middenweg (bij kruising Middenweg/Catharina-Amalialaan), (Z-2016/001979) (het plaatsen van een reclamebord voor verkoop van kavels)
- Karperstraat 44, 1432 PA (Z-2015/059790) (het aanbrengen van een trap naar zolder)
- Zijdstraat 67, 67a en 67b, 1431 EB (Z-2015/056490) (het
deels slopen en herbouwen van een winkelpand met twee
bovenwoningen)
- Aalsmeerderweg 132, 1432 CT (Z-2015/067083) (het
plaatsen van 2 dakkapellen)
- Vlinderweg 11, 1432 MZ (Z-2015/059767) (het bouwen
van een woning)
- Visserstraat 38, 1431 GJ (Z-2015/069403) (het uitvoeren
van diverse constructieve wijzigingen)
- Legmeerdijk 269, 1432 BK (Z-2015/061625) (het huisvesten van arbeidsmigranten in een vrijstaande woning)
- Uiterweg 214 en 218, 1431 AT (Z-2015/003008) (het dempen van een gedeelte van een sloot, het plaatsen van een
erf- of perceelafscheiding en het plaatsen van een schottenbeschoeiing)
Meldingen ontvangen
- Visserstraat 38, 1431 GJ (Z-2016/004811) (het slopen van

een deel van de betonvloer op de begane grond)
- Aalsmeerderweg 39, 1432 CG (Z-2016/004973) (het verwijderen van asbesthoudende materialen van garagedak)
- Jasmijnstraat 35 en 37, 1431 RH (Z-2016/005102) (het
slopen van 2 zorgwoningen)
- Uiterweg bij nr. 13, 1431AA (Z-2016/005542) (het slopen
en afvoeren van de afgebrande opslagloods)
Meldingen akkoord, activiteitenbesluit *
- Visserstraat 38, 1431 GJ (Z-2016/001730) (het veranderen
van het bedrijf)
Meldingen akkoord
- Spoorlaan 50, 1431 TN (Z-2016/004277) (het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning)
- Jasmijnstraat 35 en 37, 1431 RH (Z-2016/005102) (het
slopen van twee zorgwoningen)
- Uiterweg 13a, 1431 AA (Z-2016/005542) (het slopen en
afvoeren van de afgebrande opslagloods)
- Visserstraat 38, 1431 GJ (Z-2016/004811) (het slopen van
een deel van de betonvloer op de begane grond)
Meldingen niet-akkoord
- Aalsmeerderweg 3, 1432 CG (Z-2016/004973) (het verwijderen van asbesthoudende materialen van garagedak)
EvEnEMEntEn
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Westeindenplassen/ Uiterweg (Z-2016/004905), Groepskamperen op een eiland van 1 april tot 1 november 2016,
ontvangen 25 januari 2016
- Legmeerdijk 313, 1431GB(Z-2016/005213), Plantenbeurs
Flora Holland op 13 en 14 april 2016, ontvangen 27 januari
2016
Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders 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 maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Mijnsherenweg vanaf Legmeerdijk tot Zwanenbloemweg,
1424CA(Z-2015/069808), Kom in de Kas (opendagen Kwekerijen) op 2 en 3 april 2016, verleend 20 januari 2016
- Kudelstaartseweg 22 (Westeinder Paviljoen), 1431GA(Z2015/070103), Bruiloft-diner op 14 februari 2016, verleend 26 januari 2016
CollECtEs
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
Collectevergunning (verleend)
- Gemeente Aalsmeer (Z-2016/002467), Collecteren door
Stichting Steun Mensenrechten Stop Maatschappelijk Geweld van 23 t/m 29 oktober 2016, verleend 27 januari
2016
vErlEEndE standplaatsvErgunningEn*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Jac. Takkade; bij de Blauwe Beugel; bij Topsvoort te
Aalsmeer en bij de Loswal, Herenweg te Kudelstaart (Z2016/002051), Koek-en-zopietent in het winterseizoen
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 en
2020/2021, verleend 26 januari 2016
vevolg op volgende blz.

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

voor MEEr inforMatiE: www.aalsMEEr.nl
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officiële Mededelingen
vervolg van vorige blz.

drank- En horECavErgunning (vErlEEnd)*

ExploitatiEvErgunning (vErlEEnd)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 261B, 1433GH (Z-2015/060845), Eethuis De Ruif, verleend 28 januari 2016
tErrasvErgunning (vErlEEnd)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 261B, 1433GH (Z-2015/060845), Eethuis De Ruif, verleend 28 januari 2016

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 261B, 1433GH (Z-2015/060845), Eethuis De Ruif, verleend 28 januari 2016
ConCEptvErgunning drank- En horECawEt***
- Uiterweg 263, 1431 AH (Z-2015/057700), Watersportvereniging Schiphol, verleend 29 januari 2016
Op grond van artikel 6 van de Drank- en Horecawet leg ik de
conceptvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken vanaf 29 januari 2016 voor een ieder gedurende zes weken
ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis bereikbaar via
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van
de afdeling vergunningen voor uw vragen over vergunningen.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk

en/of mondeling zijn zienswijze tegen het conceptbesluit naar
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij
de burgemeester van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Wij maken u erop attent dat slechts beroep
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als
ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en
men belanghebbende is.
BuitEn BEhandEling gEstEldE aanvragEn*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Machineweg 33, 1432EL (Z-2015/066244), Cafetaria Creta
(verzonden 26 januari 2016).
wEt gEluidhindEr***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder
is verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege een

bruiloft, op perceel Uiterweg 404, verleend 27 januari 2016.
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op
het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst,
dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van
de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen
en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken
kan via tel. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
tEr inzagE
t/m 04-03-16 De conceptbeleidsnota evenementen op de
gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. en
in gemeentehuis Aalsmeer
t/m 17-03-16 Het ontwerp bestemmingsplan “GTEC Locatie
Oost” (Green Trade & Experience Center (GTEC)
op locatie Oost van FloraHolland Aalsmeer)
met de daarop betrekking hebbende stukken)

voor MEEr inforMatiE: www.aalsMEEr.nl
Woensdag 10 februari in gemeentehuis

Vanaf 2016 ook digitaal werven

Wmo-raad in vergadering

Helft opbrengst collecte
Anjerfonds voor de club!
Aalsmeer - Collecteren voor cultuur en natuur in Nederland wordt
in 2016 nog leuker! Collectanten
van de Anjeractie, de collecte van
het Prins Bernhard Cultuurfonds,
mogen de helft van de opbrengst
houden voor de eigen clubkas. Ook
biedt het Cultuurfonds nieuwe manieren om geld te werven. Zo komt
er een digitale collectebus en kunnen verenigingen via een online
platform geld werven.
De Anjeractie is dit jaar van 29 mei
tot en met 4 juni. Collectanten kunnen zich aanmelden op www.anjeractie.nl. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks ac-

tief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan zo’n 25.000
collectanten op pad om geld op te
halen voor hun vereniging én voor
het Cultuurfonds. In het verleden
was een derde van de opbrengst
van de Anjeractie is voor de clubkas van de collecterende vereniging, vanaf 2016 mag de vereniging
de helft van het opgehaalde geld
houden.
Het overige geld is bestemd voor
projecten op gebied van cultuur en
natuur binnen de regio waar het
geld is opgehaald. Meer informatie
over de Anjeractie is te vinden op
bovengenoemde website.

Jongerendienst zondag in LEG

Power Hour thema Baan7
Aalsmeerderbrug - Zondag 7 februari is er om 19.00 uur een Baan7
jongerendienst in de Levend Evangelie Gemeente. Het thema is: Power Hour. Het wordt een afwisselende avond met muziek van de Baan7
band en een eigentijdse preek. Jongeren tussen 12 en 20 jaar zijn van
harte welkom. Of je nu vaker in een
kerk komt of helemaal nooit, dat
maakt niet uit.
Karim Landoulsi is uitgenodigd om
over het thema te spreken. Zijn
deels Tunesische achtergrond zorgt
ervoor dat hij zeer beweeglijk en vol

enthousiasme de boodschap weet
over te brengen. Landoulsi werkt
in de jongerenhulpverlening en is
een veelgevraagd spreker op jongerenevents. Met zijn aanstekelijke humor en passie voor God gaat
het dak eraf. Na afloop van Baan7 is
het jongerencafé open waar je met
vrienden nog wat kan drinken en
napraten.
Baan7 wordt elke eerste zondag van
de maand gehouden in de Levend
Evangelie Gemeente, Kruisweg 55,
Aalsmeerderbrug. Meer info is te
vinden op facebook.com/baan7.

Eerste activiteit Zonnebloem Aalsmeer

Gezellige middag met
‘de vrolijke muzikanten’
Aalsmeer - Zaterdag 30 januari heeft de Zonnebloem Aalsmeer
de eerste gezellige middag in 2016
verzorgd in het Parochiehuis. Zo’n
70 gasten en 15 vrijwilligers hebben genoten van het optreden van
‘de vrolijke muzikanten’. Dit drietal heeft veel liedjes gezongen en
begeleidde zichzelf met accordeon. Alle bekende nummers kwamen
voorbij en er konden verzoeknummers worden ingediend. Ook werd
er nog voorzichtig gedanst door enkele deelnemers. Kortom, wederom
een leuke middag die met veel inzet is georganiseerd door de vrijwilligers, de chauffeurs en de medewerkers van het Parochiehuis. Er
staan dit jaar nog veel meer leuke
activiteiten op het programma, waar
onder de viering van het 35 jarig bestaan. Ook gaan vrijwilligers er dit
jaar weer met kleinere groepjes of
alleen met de gast er op uit. Meer

weten over de Zonnebloem? Aanmelden als gast of vrijwilliger (zowel
jong als oud)? kijk dan op de website van de Zonnebloem of neem contact op met Debbie, coördinator bezoekwerk, via 06-13787226.

Aanpassen van beplanting
in het Seringenpark
Aalsmeer - En weer is in het Seringenpark een stap in de goede richting gezet. Na het draineren en ophogen van de gazons, wat afgelopen zomer is afgerond, zijn nu de
perken aan de beurt. En dat werd
hoog tijd. Veel seringen stonden in
de schaduw van de uitgegroeide
bomen en hadden ook moeite met
de ingeklonken kleigrond. Daardoor
waren er steeds meer struiken die
het opgaven. Voor de Historische
Tuin gaf dat veel extra werk, omdat
er telkens weer nieuwe seringen gekweekt moesten worden om er voor
te zorgen dat de meer dan 100 variëteiten blijven bestaan. Gelukkig
zag de gemeente dat in en werd
twee jaar geleden besloten het hele Seringenpark grondig aan te pakken.
In overleg met een landschapsarchitect en een medewerker van de Historische Tuin werd een plan ontwikkeld om de grondstructuur te verbeteren en de beplanting aan te passen of waar nodig te verplaatsen.
Meerdere perken worden iets groter
gemaakt zodat er meer ruimte ontstaat voor de seringenstruiken en
de rozenrand. De werkzaamheden
in het park zijn inmiddels in gang
gezet. Alle seringenstruiken worden
genummerd, gesnoeid, uitgegraven
en naast het perk gezet. Vervolgens
wordt speciale veenmix opgebracht
en diep gespit waarna de seringen

worden geplant op hun eigen plaats
in het plan. Dit is een tijdrovende, maar noodzakelijke manier van
werken. De buitenrand van de perken wordt opgehoogd met een kleimengsel, omdat rozen daar beter in
gedijen. In sommige perken worden
ook de planten vervangen die in de
kern staan. Wie nu langs het Seringenpark rijdt of er wandelt ziet dan
ook weer rijplaten, hekken, machines en veel mensen aan het werk.
De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, de Meerlanden, Historische
Tuin, TC Combi Groen Wormerveer
en de werkgroep Behoud Seringenpark en omgeving zijn samen bezig
om deze klus te klaren. Dit voorjaar
zullen de seringen niet zo uitbundig
bloeien als gewend en ook de nieuw
aangeplante rozen moeten nog aanslaan. Maar dan is dit gemeentelijk
monument voorlopig weer op orde.
Dijk Molenvliet
Want er staan nog meer werkzaamheden op stapel. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is begonnen
met de verzwaring van diverse dijken in Aalsmeer. Ook de dijk langs
de Molenvliet komt aan de beurt.
Dat betekent voor het Seringenpark
dat er opnieuw bedrijvigheid zal zijn.
Maar deze zomer kan in ieder geval
genoten worden van een goed gedraineerd en aangeplant park.
Foto: Sjaak Koningen

geven en gevraagd en ongevraagd
advies te geven.
De Wmo-raad vergadert in 2016
iedere tweede woensdag van de
maand in het gemeentehuis. De
eerstvolgende vergadering is op
woensdag 10 februari om 15.00 uur.
Vanaf 14.30 uur bestaat weer de
mogelijkheid om leden van de
Wmo-raad deelgenoot te maken
van uw ervaringen met de Wmo. De
Wmo-raad handelt geen individuele vragen en klachten over toekenning, weigering of uitvoering van
hulp af, maar kan wel een luisterend
oor bieden met als doel het optimaliseren van het Sociaal Loket en
de Wmo voorzieningen/diensten. In
voorkomende gevallen zullen de bevindingen van de Wmo-raad zo nodig anoniem besproken worden met
het Sociaal Loket of desbetreffende
beleidsambtenaren. Zie voor agenda en verslagen de website: www.
wmoraadaalsmeer.nl.

Coördinator Inloopcentrum te gast

Thema-middag bij OVAK
Aalsmeer - Ellen Millenaar is donderdag 11 februari te gast tijdens
een themamiddag van de OVAK. Ellen Millenaar is door haar jarenlange ervaring als coördinator van het
Ontmoeting- en Inloopcentrum in
gebouw Irene, onderdeel van zorgcentrum Aelsmeer, inmiddels ervaringdeskundige op het gebied van
ondersteuning aan ouderen met
cognitieve klachten, mensen met
de diagnose dementie en/of soma-

tische klachten. De presentatie gaat
over de kwetsbaarheid van het ouder worden en de noodzaak om, ook
als bewegen moeilijker gaat, zoveel
als kan dagelijks te blijven bewegen.
Ook legt ze het verschil uit tussen
het Inloopcentrum en het eventueel
aan te bieden maatwerk. Deze middag op donderdag 11 februari wordt
gehouden in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3 en begint
om 14.00 uur.

‘It Giet oan’ in Voor Elkaer

Lezing over Amerikaanse
luchtaanval in Crash
Aalsmeerderbrug - Op vrijdagavond 5 februari begint om 20.00
uur een lezing door de heer Joost
de Raaf over de grote luchtaanval van de Amerikaanse 8ste luchtmacht in het Crash Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum ’40-’45. Hij zal vertellen over de Amerikaanse lucht-

Weer rijplaten, hekken en machines

Aalsmeer - Tijdens de januarivergadering van de Wmo-raad zijn de
leden uitgebreid voorgelicht over de
passende oplossing die de gemeente Aalsmeer (en vier andere gemeenten) in gang hebben gezet om
de AM Groep goed te laten functioneren. De AM Groep is een maatschappelijke onderneming, waar
in een aangepaste werkomgeving
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen worden zich te
ontwikkelen in hun vermogen om te
werken. In de komende tijd zal met
grote regelmaat de Wmo-raad door
desbetreffende ambtenaren bijgepraat worden over de ontwikkelingen die zich binnen het sociaal domein, jeugdbeleid en werk en wonen voordoen. Op deze wijze kan de
Wmo-raad goede gevraagde en ongevraagde adviezen uitbrengen. En
natuurlijk zal de Wmo-raad zich blijvend inzetten om nieuwe structuren, nieuwe perspectieven vorm te

aanval met 1000 bommenwerpers
uitgevoerd op 24 december 1944
door de US 8ste Luchtmacht. Hierin
worden de bezoekers meegenomen
vanaf de eerste plannen tot de uitvoering. Mede door het gebruik van
technologie van heden wordt een
verassende indruk gegeven van de

Kudelstaart - ‘It Giet oan’. Op vrijdagavond 29 januari stond in wijkpunt Voor Elkaer weer een thema
avond op het programma. Deze keer
was er een Elfsteden (gangen) menu. Alles stond in het teken van de
Elfstedentocht in Friesland. Er werd
begonnen met het Friese volkslied,
een power-point tussen de elfgangen waarin de bezoekers meegenomen werden in een virtuele tour
langs de elf steden van de tocht. En,
er werd gestempeld bij elk gerecht.
Het was een geweldige avond.
Iedere laatste vrijdag van de maand
is er een thema avond in het wijkpunt. Het wijkpunt in Kudelstaart is
er voor iedere 55-plusser, voor een
kopje koffie, heerlijke lunch, warme
maaltijd en/of een activiteit. Voor

vragen kan contact opgenomen
worden via 0297- 820979.

daadwerkelijke grote van deze missie. Joost de Raaf vertelde al eerder dit verhaal, maar dit is een versie met nieuwe informatie en extra
beeldmateriaal.
Bezoekers betalen 3.50 euro per
persoon. Donateurs en veteranen
hebben gratis toegang. Het muse-

um is geopend vanaf 19.30 uur. De
lezing begint om 20.00 uur. Het museum is gevestigd in het Fort bij
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk
460 in Aalsmeerderbrug. Voor meer
informatie kan contact opgenomen
worden via 0297-530667 of secretaris@crash40-45.nl.

Rode Kruis houdt verkoop
Aalsmeer - Op vrijdag 19 februari zullen de dames van de Soos van
het Rode Kruis hun waar weer gaan
verkopen. Dit keer van 9.00 uur tot
17.00 uur in de Hoogvliet aan de
Aalsmeerderweg.
Door de dames zelf gemaakte mutsen, sjaals, truitjes en sokken wor-

den te koop aangeboden. Mocht u
nog iets lekker warms nodig hebben voor de aanstaande skivakantie, bent u simpelweg in de buurt, of
wilt u graag op een manier het Rode Kruis Aalsmeer steunen? Kom
dan vooral vrijdag 19 februari even
langs!

Reünie Via in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Op woensdag 17 februari wordt weer een reünie gehouden voor alle oud-leden van de
VIA, voorheen de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. De reunie is van 10.00 tot 12.00 uur en
vindt plaats in het Dorpshuis te Kudelstaart. De kosten voor deze ochtend zijn 7,50 euro en er kan aan de
zaal betaald worden.
Enkele jaren geleden hield de VIA
op te bestaan wegens gebrek aan
bestuursleden, bij de opheffing

werd afgesproken elk jaar een reunie te houden voor de oud-leden, om zo het contact met elkaar
in stand te houden en weer gezellig
bij te kletsen. Ook dit jaar heeft weer
een commissie van drie personen
de ochtend voorbereid. Er wordt gezorgd voor koffie met iets lekkers en
een hapje en drankje. Hopelijk gaat
het weer een drukbezochte en leuke ochtend worden. Opgeven kan
bij: Annie van Buyten, tel. 320015 of
Henny van de Neut, tel. 323393.
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Felicitaties en bloemen van de gemeente

Wim Enthoven al vijftig jaar
trotse eigenaar scheepswerf
Aalsmeer - Maandag 1 februari werd Wim Enthoven vreugdevol
overvallen in zijn werkplaats van de
scheepswerf Enthoven aan de Uiterweg 161. Samen met zijn vrouw Elly
was hij ’s nachts thuisgekomen van
een welverdiende vakantie op Tenerife. Zo kreeg dochter Sabine tijdens zijn afwezigheid alle gelegenheid om een klein feestje voor haar
vader te organiseren. Er was koffie
met taart en er waren bloemen voor
moeder Elly, want haar hulp was de
afgelopen jaren onmisbaar. “Zonder
haar had hij het niet gered”, vertelt
Sabine. Het meest opzien baarde de
onverwachte komst van wethouder
Job Kluis. Die graag zijn dank kwam
betuigen en zijn drukke agenda had
omgegooid om namens de gemeente een kleurig bos bloemen te brengen. In zijn spontane en informele

toespraak wist hij duidelijk weer te
geven hoe blij de gemeente is met
mensen zoals Wim Enthoven. “Wie
werkt er tegenwoordig nog 50 jaar
als zelfstandige? U heeft twee economische crisissen weten te overleven. Alle hulde daarvoor!” Hij gaf
aan dat er door herontwikkeling
veel veranderd is op de Uiterweg.
“Het is een kwetsbaar gebied en
de gemeente doet er alles aan om
het gebied veilig te stellen, gelukkig
krijgt de aantrekkingskracht van het
water steeds meer aandacht. En u
heeft veel bijgedragen aan het plezier van de watersport en het water
beleven. Zo zien wij dat graag.”

drijf - gestart in De Kwakel - verhuisde naar de Uiterweg 161. Zijn
vader overleed echter toen Wim
slechts 13 jaar was. “Ik ging altijd
met mijn vader mee, wij deden alles samen.” In 1966 - Enthoven was
toen nog maar 19 jaar- leende hij
van zijn moeder 500 gulden om de
scheepswerf en werkplaats - ooit
door zijn vader zo zorgvuldig opgebouwd - nieuw leven in te blazen.
“Ik ben eerst eens alles goed gaan
inventariseren en opruimen.” Wim
had inmiddels veel geleerd bij het
bedrijf Kerkhoven Jansma (nu jachthaven Geluk) waar hij vijf jaar werkte. “Daar heb ik het vak geleerd.”

500 gulden geleend
Voor de jonge Wim was het als vanzelfsprekend dat hij het werk van
zijn vader zou voortzetten. Het be-

Alleskunner
Sabine vertelt trots dat haar vader
een alleskunner is. “Wat zijn ogen
zien, maken zijn handen. Hij kan

echt toveren met hout.” Dat blijkt
ook te gelden voor zijn broer Hans,
zijn specialisatie is het verwerken
van roestvrijstaal. De twee broers
werken nauw samen en krijgen
hulp van buurman Arie Kaslander
bij de stalling, Dirk Harting die weer
goed is in schoeien en Piet Saarloos die helpt met de winterstalling.
“De samenwerking is heel hecht,
het is een echt familiebedrijf”, wordt
er met trots en enige emotie verteld. Er komen vanwege de speciale dag oude foto’s uit 1933 op tafel,
hetgeen weer mooie verhalen van
vroeger oplevert. “Voor 90 gulden
per jaar had ik pramen in de verhuur, daarvoor moest ik ze ook nog
onderhouden en hellingen.” Enthoven bouwde in opdracht van de firma De Vries een praam voor de Historische Tuin. “Die wordt nog steeds
gebruikt.” In de werkplaats is naast
antiek gereedschap, oude mallen,
schetsboeken ook een archief waar
alle tekeningen van de in de afgelopen jaren gerestaureerde boten zijn
bewaard. “Zo is in ieder geval de
geschiedenis vastgelegd en zal deze uiteindelijk wel terecht komen bij
het archief van de Historische Tuin.
Ik heb een heel goed contact met
de Historische Tuin.”
Blij was Wim Enthoven om een door
zijn vader gebouwde praam te ontdekken. “Ik herkende onmiddellijk
dat het zijn bouw was. Eerst heb ik
de praam een tijd verzorgd en onderhouden en daarna kunnen kopen. Ik gebruik hem nog steeds als
ik naar ons landje ga waar nog de
oude fruitbomen op staan.”
“Ach ik heb niet stil gezeten”, gaat
hij verder en er wordt voorzichtig
bij geglimlacht “Wat ik nu wel doe
is samen met mijn vrouw af en toe
een extra vakantie nemen. En laat ik
het hele zware werk over aan een
jongere generatie.” Dat er geen opvolger is ziet hij niet als een gemis.
Dochter Sabine heeft het een aantal jaren geprobeerd, maar de tijd
zat niet mee. “Het was te moeilijk
om een bedrijf waar zoveel ambacht
aan te pas komt over te nemen.” Gelukkig wil Wim Enthoven nog wel
een paar jaartjes door en wie weet
meldt zich nog een koper aan.

Echtpaar Kool wint auto
van Bloemenzegelactie
Aalsmeer - Het is weer helemaal
in, zegeltjes plakken. In ieder geval
wat betreft bloemenzegels, want vorig jaar is opnieuw een record aantal volle boekjes met bloemenzegels
ingeleverd. Liefst 21.000, zo vertelde voorzitter Annemieke Treur trots.
Al 62 jaar bestaat de vereniging van
Bloemenzegelwinkeliers en vele inwoners blijven de ‘club’ trouw of zijn
fan geworden. En misschien is de
jaarlijkse actie waarmee een auto is
te winnen, hier wel debet aan. Alle ingeleverde volle zegelboekjes
worden jaarlijks verzameld en door
notaris Geert Labordus worden totaal 37 winnaars getrokken. Deze
trekking heeft afgelopen 6 januari plaatsgevonden en de feestelijke
prijsuitreiking was woensdag 27 januari. Uiteraard in bijzijn van de notaris, alles voor een eerlijk verloop.
De winnaars gaan naar huis met
prijzen van de Bloemenzegelwinkeliers, variërend van cadeaubonnen
voor bloemen, vlees, vis, boeken en
cosmetica tot sieraden, een stofzuiger, een weekendje weg, een biertap en de grote hoofdprijs, een auto. Dit keer een Opel Karl, prachtig
rood van kleur. Voor aanvang was
dit overigens niet te zien, de auto
was geheel bedekt met een zwart
kleed.

Cadeau en bloemen
De prijsuitreiking vond plaats in
de showroom van dealer Van Kouwen aan de Oosteinderweg en
Theo van Kouwen had een nieuwtje te melden. De huidige showroom gaat verdwijnen en er gaat,
na goedkeuring van de gemeente,
een nieuwe ruimte gebouwd worden. “We gaan het bedrijf opfrissen”,
aldus Van Kouwen. De prijzen werden uitgereikt door burgemeester
Jeroen Nobel en hij hield de vaart
er in. In rap tempo werden de eerste winnaars verblijd met mooie cadeaus én een bos kleurige tulpen.
Voor alle winnaars stond dit fleurige extraatje klaar. Nobel roemde
de Bloemenzegelwinkeliers. “Het is
mooi dat zo iets ouds blijft bestaan
in deze dynamische gemeente. Leuk
om mensen blij te mogen maken.”
De prijswinnaars waren vooraf allemaal persoonlijk benaderd en dat ze
graag komen, blijkt wel uit het lage
afzeg percentage. Slechts drie hadden te kennen gegeven niet te kunnen komen en op de avond zelf bleken twee winnaars niet aanwezig.
Eén uit Hoofddorp en dit had wellicht te maken met het slechte weer.
Extra loterij
Voor de anderen was de regen en

de harde wind duidelijk geen reden
om weg te blijven van deze gezellige
en goed verzorgde avond met koffie,
thee, hapjes en drankjes. En gezellig was het, vrolijke winnaars van alle leeftijden met blijheid voor elkaar.
Elke winnaar kreeg applaus! Direct
naar huis met de prijs, gingen de
winnaars niet. Natuurlijk niet, in de
pauze vond een loterij plaats waarmee ook nog eens leuke prijzen te
winnen waren. Bij binnenkomst hadden alle winnaars een lot gekregen
en met dit nummer waren cadeaubonnen van 15 euro van de drogist te
winnen en een hoofdprijs, cadeaubonnen van de Bloemenzegelwinkeliers ter waarde van 250 euro. Alle nummers waren in een hoge hoed
gedaan en de winnaars werden ter
plaatse, in direct bijzijn van notaris Labordus, getrokken. Meerbodecorrespondente Miranda Gommans
was overigens één van de 37 prijswinnaars. De auto ging haar neus
voorbij, maar niet de hoofdprijs in
de extra loterij. “Ik ga shoppen”, verklaarde ze lachend.
Blije winnaars
De auto is gewonnen door het echtpaar W. Kool uit de Mozartlaan. Blij
dat ze waren. Zo leuk, ontroerend
om te zien. “Nog nooit wat gewonnen.” Echt goed terecht gekomen de
Opel Karl! Blij waren zichtbaar ook
de winnaars van de prijzen twee tot
en met vijf. Prijs twee is een weekendarrangement naar Texel en deze mocht mevrouw Klein ontvangst
nemen, prijs drie zijn cadeaubonnen
ter waarde van 500 euro van slagerij
Kruijswijk en hier was de heer Schuit
duidelijk mee in zijn nopjes. Prijs
vier, een biertender, werd heel vrolijk in ontvangst genomen door het
echtpaar Van ‘t Riet en prijs nummer
vijf, een zakloze stofzuiger, breed lachend door mevrouw Diergaarde.
Wat een leuke avond. Complimenten aan de organisatie! Even na half
tien gingen alle winnaars en gulle gevers (Bloemenzegelwinkeliers)
tevreden naar huis. Tot slot nog een
tip: Ga bloemenzegels sparen, vraag
er om bij de deelnemende winkeliers
en wie weet beleeft u/jij volgend jaar
ook zo’n gezellige prijsuitreiking...

Valentijn High Tea in restaurant ‘Voor Elkaer’
Op zondag 14 februari, op Valentijnsdag, hebben wij in restaurant
‘Voor Elkaer’ een Valentijn High Tea. De Valentijn High Tea is zeer
compleet met zoete en hartige lekkernijen met o.a Scones naturel en
met rozijnen, mini muffins, quiche hapjes, spiesjes yakitori, bonbons,
petit four, petit crolines met rundvlees en kip-kerrie.
Alles is huisgemaakt. Daarbij schenken wij onbeperkt thee voor € 15 p.p.
De High Tea is vanaf 14.00 uur. Er is keuze uit verschillende smaken thee.
U kunt zich opgeven bij één van onze gastvrouwen tel. 0297 820979.
Graag vóór 11 februari opgeven. Bezoekadres: Nobelhof 1 in Kudelstaart.

High
Tea
Valentijnsdag
14
februari

01 Opel Karl (Bloemenzegels en Van
Kouwen): W. Kool
02 Weekend arrangement t.w.v. 750
euro (Hotel Greenside Texel):
Mevr. Klein
03 Bonnen t.w.v. 500 euro (keurslagerij Kruyswijk): I. Schuit
04 Biertender t.w.v. 245 euro (Annemieke’s Kramerie): M. van ‘t Riet
05 Samsung zakloze stofzuiger t.w.v.
169 euro (Hartelust): S. Diergaarde
06 Rituals pakket t.w.v. 125 euro (
DIO Van der Zwaard): Fam. V/d
Ban
07 Fossil herenhorloge t.w.v. 109 euro
(Sparnaaij Juweliers): J.P. Verhaar
08 Fotoshoot t.w.v. 70 euro (Foto De
Boer): Marelise Feis
09 Cadeaubon 50 euro (Henrita Footwear): I. van Zijverden-Buijs
10. Cadeaubon 50 euro (keurslagerij
Kruyswijk): Wilma Meijer
11. Boekenpakket t.w.v. 50 euro
(Boekhuis): A.E. Dorrestein
12. Cadeaubon 50 euro (keurslagerij
Kruyswijk): M. Buskermolen
13. Cadeaubon 50 euro (Etos Drogisterij): Mevr. VanEck
14. Rubz armband t.w.v. 49,50 euro (Sparnaaij juweliers): I. van de
Schaaf
15. Fietstas t.w.v. 42,50 euro (Fa. Romkema): S. Conijn
16. Visschotel t.w.v. 41,50 euro (Volendammer Vishandel): W. Baarsen
17. Visschotel t.w.v. 30 euro (Smit en
Bond Vishandel): Mevr. Pouw
18. Bonbons t.w.v. 25 euro (Martinez
Chocolatier): Fam. Velzen
19. Cadeaubon t.w.v. 25 euro (CIS
computers): Fam. Blokzijl
20. t/m 24. Cadeaubonnen van 20 euro (Peter en Marian Stokman): A.
v/d Meer, M. Joshua, Fam. Vrijman, M.M. Rupschus en Fam. Vos
25 en 26. Cadeaubonnen van 20 euro (Monfleurique): Fam. Pelt en A.
Boogaards
27 en 28. Lunches t.w.v. 15 euro (Bertram en Brood): W. Vaneman en E.
Mönnich
29 t/m 31. Cadeaubonnen van 10 euro (Angelique Bloemen- en Plantenboetiek): E.J. de Boer, M. Gommans en R. Bosdam
32 Cadeaubon 20 euro (Total Copy
Service): L. Joren
33 en 34. Taartje t.w.v. 9,95 euro (Bertram en Brood): M. van der Lee en
W. Soons.
35 t/m. 37. Azalea t.w.v. 6,50 euro (Angelique): J. Stokkel, J. Biervliet en
Fam. Van Lammeren.
Middels lootjes zijn 10 bonnen van 15
euro (De Horn drogisterij) uitgedeeld
en een verrassingsprijs (Bloemenzegelwinkeliers) van 250 euro aan Bloemenzegelbonnen. Totaal 37 +11 = 48
prijzen.
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Creatieve middag in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op dinsdagmiddagRestaurant
9 februari is er ‘van
14:30
- 16:30 uur een gezellige
Voor
Elkaer’
Restaur
De High Tea is z
creatieve middag inDewijkpunt
´Voor
Elkaer´.
Deze
middag kunt u gratis
High Tea is zeer
compleet
met zoete
en hartige
met o.a Sco
met o.avan
Sconeseen
naturel
en met rozijnen, mini
mee doen metlekkernijen
het maken
sneeuwpopje.
Demuffins,
materialen zijn lekkernijen
quiche hapjes, spiesjes y
quiche hapjes, spiesjes yakatori,bonbons, petit four, petit crolines
met
rundvlees
en ki
aanwezig, mochtmetu rundvlees
uw werk
willen
meenemen
dan
vragen
we
een
en kip-kerrie. Alles is huisgemaakt. Daarbij
schenken wij
bijdrage van 4 euro. schenken
Twee kopjes
koffie
€ 15 voor
p.p. 1 euro.
wij onbeperkt
thee of
voorthee
Er is keuze
keuze uitcreatieve
verschillendemiddag
smaken thee.i.v.m de middag van de
Dinsdag 16 februari isEreris geen
U kunt zi
U kunt zich opgeven bij een van onze
gastvr
Zonnebloem. Op 23 februari
bent utel.weer
van harte welkom. Voor meer
gastvrouwen
0297 820979
Graag v
Graag voor
11 februari opgeven.0297- 820979.
informatie kunt u bellen met
de gastvrouwen
Nobelhof 1 in Kudelstaart.
4.00 uur
af 1
an
Zangmiddag in Zorgcentrum Aelsmeer
Met een bepaalde regelmaat worden er zangmiddagen georganiseerd,
waarbij u kunt meezingen. Het is een gezellige melodieuze samenkomst
die onder leiding staat van onze activiteiten begeleidster Ingrid met
muzikale begeleiding van Ally Maarse. A.s dinsdag 9 februari om
14.30 uur is de eerstvolgende zangmiddag.
Vindt u het ook leuk om mee te
zingen? Kom dan gezellig langs.

Janna van Zon

Op rij: Prijzen
en winnaars

Record aantal zegelboekjes ingeleverd

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.

v
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College van Aalsmeer bezoekt Dorcas winkel. Tijdens het bezoek kwam Mike
van der Laarse langs met moorkoppen voor alle vrijwilligers in het kader van
Müller’s Multi Moorkopactie deze week. Van elke moorkop gaat 50 eurocent
naar Stichting KiKa die fondsen werft voor onderzoek naar kinderkanker.

Compliment voor alle vrijwilligers

College in Dorcaswinkel
Aalsmeer - Op 2 februari is het college van burgemeester en wethouders op bezoek geweest bij de Dorcaswinkel. Dorcas verkoopt tweedehands goederen voor het goede
doel. De winkel draait uitsluitend op
vrijwilligers. Het college werd hartelijk ontvangen door het bestuur
van Dorcas dat uitleg gaf over de
organisatie en doelen en het college daarna rondleidde door de ruim
5000 vierkante meter grote winkelruimte. Dorcas heeft 25 winkels in
heel Nederland, maar volgens John
Peter, bestuurslid Dorcas Aalsmeer,
is de winkel in Aalsmeer absoluut
het vlaggenschip. In Aalsmeer werkt
een enthousiast team van 190 vrijwilligers.
Het college bezoekt regelmatig bedrijven en organisaties. Burgemeester Jeroen Nobel: “Als college vinden wij het belangrijk om bedrijven
en organisaties in onze gemeenschap te leren kennen en te horen
wat er speelt. Dorcas is een winkel
met een bijzonder concept. Dat de
winkel in Aalsmeer zo goed loopt, is
te danken aan het grote aantal vrijwilligers dat hier werkt. Een compliment, maar ook kenmerkend voor

Aalsmeer met zijn vele vrijwilligers.”
John Peters legde uit hoe de Dorcas
winkels georganiseerd zijn. Mensen
brengen gebruikte goederen, zoals kleding, sportspullen, serviezen,
boeken, meubels en elektrische apparaten bij Dorcas. Vrijwilligers sorteren en prijzen alle goederen, vullen de winkel en zorgen ervoor dat
de winkel er verzorgd uit ziet.
De winkel is open op dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur en wordt druk bezocht
door mensen uit de hele omgeving.
De opbrengsten gaan naar het goede doel. Dorcas richt zich op de allerarmsten en mensen in nood. De
organisatie werkt samen met lokale kerken en partnerorganisaties
en biedt drie soorten hulp: noodhulp, sociale zorg en ontwikkelingsprojecten om de leefomstandigheden van mensen te verbeteren. Het
gaat om 166 projecten in 17 landen,
met name in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Sociale zorg
is steun aan kwetsbare mensen, zoals kinderen, gevangenen, mensen
met een beperking en ouderen. Kijk
voor meer informatie op de website:
www.dorcas.nl

Stefan vangt Koi in Japan
Aalsmeer - De Aalsmeerse ondernemer Stefan Koster is begin februari in Japan om prachtig gekleurde
Koi karpers in zijn net te vangen. Hij
gaat, gedurende een week, op bezoek bij verschillende topkwekers
van de gekleurde karpers. Het Niigata gebied in het noorden van Japan lijkt een beetje op het Aalsmeer
van vroeger.
In zogenaamde koihuizen - dit zijn
breedkappers die hier in Aalsmeer
gebruikt werden voor de teelt van

onder andere rozen en potplanten
- hebben de kwekers grote bassins
waar de vissen in zwemmen. Nadat de Koi vissen geselecteerd zijn,
reist Stefan naar het zuiden van Japan om daar Bonsai uit te zoeken.
De hele container moet vol, maar er
staat genoeg buiten in de tuin van
de kweker en in de kassen. “Zo in
de kassen voel ik me toch een beetje thuis”, aldus Stefan Koster, wiens
bedrijf ook in een kas gevestigd is.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Boekillustraties in Oude Raadhuis

Prijs duurzaam ondernemerschap

Prentenboek met Downkinderen in de hoofdrol
Aalsmeer - Geïnspireerd uit haar
eigen ervaringen was het de droom
van beeldend kunstenaar en illustrator Moniek Peek om als moeder
van een kind met het syndroom van
Down een mooi een prentenboek
over dat thema te maken. Het werd
het prentenboek ‘Liever dan lief’ dat
in 2014 verscheen bij uitgeverij de
Vier Windstreken. Ze maakte het samen met schrijver Bente Jonker. De
originele tekeningen uit deze bijzondere uitgave zijn nog tot 6 maart
te zien bij de expositie van boekillustraties in het Oude Raadhuis.
Moniek Peek is één van de vier
deelnemers aan deze tentoonstelling. Ze is freelance grafisch ontwerper, schilder en illustrator. Ze
laat zich graag inspireren vanuit een
grote verwondering en liefde voor
de natuur en de mens. Zij stelt dat
een tekening moet raken zodat een
verhaal er door versterkt wordt. Dat
doet ze als het moet in zacht pastel
maar ook in spetterende kleuren zoals in het sprookje ‘Liever dan lief’
dat ze speciaal over haar eigen zoon
maakte.
‘Liever dan Lief’
Kijk, de vogel zingt, het eerste boek
van Bente Jonker en Moniek Peek,
werd unaniem geprezen. De tekst
riep ontroering op, de illustraties
brachten kleur en vrolijkheid in het
verhaal over een meisje dat doof
geboren is. In dit tweede prentenboek ‘Ik heb je liever dan lief’ gaat
het over de liefde tussen twee kinderen met het syndroom van Down.
De vaardigheid maar ook de humor en het plezier druipen er van af.
Het gaat over twee kinderen die elkaar ‘liever dan lief’ hebben. Moniek
zegt er het volgende over;”Ik heb er
met heel veel plezier aan gewerkt
en om met de woorden van Michiel

te spreken, als ik het over ons boek
heb zegt hij: ”Dat ben ik”
De kinderen in het boek hebben
een troon, een kroon en een gouden bed. Soms lachen ze. Zomaar
ineens. Niet een gewone lach. Maar
een parelende schaterlach, waardoor een ieder die ze ziet mee moet
lachen. Ze zijn bijzonder. Een wonder. Een bijzondere fantasiewereld van deze twee koningskinderen. Het boek is verrassend licht en
vrolijk is. Pas halverwege wordt het
duidelijk dat het om kinderen met
het syndroom van Down gaat doordat dan één van de prenten de gezichten van de kinderen wat duidelijker laat zien. Hetzelfde geldt voor
de tekst als er in ene op een tong
wordt gesabbeld. Samen een verhaal dat je meeneemt in een wereld
die een tikkeltje anders is. Het laat
tegelijkertijd zien dat liefde van iedereen is. Het verhaal blijft eenvoudig maar weet toch ook nog te verrassen. Liefdevol geschreven en getekend! En juist die tekeningen zijn
uiteraard naast ander werk nu te
zien in het Oude Raadhuis aan de
Dorpstraat tot 6 maart. Zeker een
bezoekje waard. De openingstijden
zijn van donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Meerlanden maakt kans op
Koning Willem 1 plaquette

Actie tot en met zaterdag 6 februari

Landelijke aandacht voor
Moorkoppen voor KiKa
Aalsmeer - Nog tot en met zaterdag 6 februari: De actie voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Geprobeerd gaat worden zoveel mogelijk Müller’s Multi Moorkoppen
te verkopen om zodoende een grote
donatie te doen aan Kika. Van iedere verkochte moorkop gaat 50 eurocent gedoneerd worden aan KiKa.
Het is alweer de vierde editie van
de ‘Müller’s Multi Moorkop’. In 2013
bedacht door Sven Müller van banketbakkerij Ab Müller bijgestaan
door Mike (Multi) van der Laarse.
Veel bedrijven gaan weer Maatschappelijk Verantwoord Trakteren
(MVT), ze kopen een grote hoeveelheid moorkoppen en doneren deze
direct weer aan een goed doel.
Zo worden er dit jaar vier verzorgingstehuizen in de regio, stichting
Ons Tweede Thuis, revalidatie centrum Heliomare Aalsmeer, de twee
Ronald McDonald huizen en de afdeling kinderoncologie van zowel
het AMC als het VUMC te Amsterdam, Hospice Bardo in Hoofddorp,
Voedselbank Aalsmeer en de vrijwilligers van Dorcas Aalsmeer allemaal
getrakteerd en gaan ze smullen voor
het goede doel.

In de spotlights
Als klap op de vuurpijl hebben twee
jubilerende Aalsmeerse bedrijven
samen 2.400 Müller’s Multi Moorkoppen getrakteerd aan alle medewerkers van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.
Afgelopen dinsdag 2 februari zijn de
gebakjes naar het ziekenhuis gebracht. De televisie was er bij! Even
terugkijken naar de uitzendingen
op dinsdag om 17.00 uur op RTVNH
en 18.00 uur Hart van Nederland op
SBS6, is een aanrader.
Bedrijven en particulieren
Ook zijn er bedrijven die hun eigen
personeel trakteren op een moorkop en gaan smullen voor het goed
doel, evenals particulieren in een
moorkop mogen happen voor KiKa.
Zes dagen lang zoveel mogelijk
moorkoppen verkopen waarbij van
iedere moorkop 50 eurocent gedoneerd wordt aan KiKa.
Doet u/jij ook mee? De actie loopt
tot en met 6 februari. Bestellen kan
bij Banketbakkerij Tearoom Ab Müller aan de Stationsweg 5 via 0297324666, 06-22146666 of via Moorkop@abmuller.nl

Nieuwe algemeen directeur
voor AM Werkorganisatie

Aalsmeer - Anton van den Hoed is
door het bestuur van de gemeenschappelijke re-geling van AM
Werkorganisatie benoemd tot kwartiermaker en algemeen directeur
van de nieuwe AM Werkorganisatie.
Anton van den Hoed (50 jaar) werkt
sinds 2001 bij AM Groep, vanaf
2002 als algemeen directeur. Daarvoor werkte hij in leidinggevende
commerciële functies in de (internationale) zakelijke dienstverlening.
Anton van den Hoed geeft als kwartiermaker leiding aan de transitie
van AM Groep naar AM Werkorganisatie. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het plaatsen van het
personeel, het vinden en inrichten
van locaties voor de huisvesting en
het introduceren van de nieuwe organisatie bij de werkgevers en opdrachtgevers van de nieuwe organisatie. Op 1 juli 2016 moet de transitie zijn afgerond en wordt Anton van
den Hoed algemeen directeur van
de nieuwe organisatie.
De gemeenteraden van Aalsmeer,
Amstelveen, Haarlemmermeermeer,

Ouder-Amstel en Uithoorn hebben
in december 2015 de colleges van
B&W toestemming gegeven om de
gemeenschappelijke regeling van
AM Groep te wijzigen. Daarmee is
de juridische basis voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie gelegd
en kan de bouw van de nieuwe uitvoeringsorganisatie starten. De organisatie zoekt of biedt werk voor
de SW-medewerkers (mede-werkers die onder de wet Sociale Werkvoorziening vallen en nu bij of via
AM Groep werken), bijstandsgerechtigden die niet zelfstandig 70%
van het minimumloon kunnen verdienen en voor personen die in aanmerking komen voor de nieuwe beschutte banen die de Participatiewet
mogelijk maakt. In de nieuwe organisatie worden de huidige taken van
AM Groep geïntegreerd. AM Werkorganisatie is de voorlopige werktitel voor de nieuwe organisatie. In
het implementatieproces wordt bezien welke naam het beste past bij
de opdracht van de nieuwe organisatie.

Verkoop particulieren
Ook aan particulieren wordt de mogelijkheid geboden om wintersportmateriaal op deze beurs te koop aan
te bieden. Alleen technisch veilig
materiaal (geen kleding) wordt geaccepteerd. Inbreng van materiaal is
mogelijk tot en met zaterdag 6 februari. Na controle op veiligheid van het
materiaal wordt door de medewerkers, in overleg met u, de vraagprijs
bepaald. Verkocht materiaal zal worden uitgekeerd in waardebonnen.
Intersport Duo brengt geen provisie

Koning Willem I plaquette
De Koning Willem I Plaquette voor
Duurzaam Ondernemerschap is
de opvolger van het Ei van Columbus. De Plaquette voor Duurzaam
Ondernemerschap beloont duurzame innovaties van kleine of grote organisaties. Een vakjury beoordeelt de komende tijd de inzendingen en maakt een Top 12 bekend.
Na de bekendmaking van deze Top
12 aan het bestuur stelt de stichting
drie genomineerden voor, met een
advies voor de definitieve winnaar.
Tijdens de feestelijke prijsuitreiking
in mei worden de winnaars bekend
gemaakt.

Tandprothetische praktijk

Open dag bij den Hartog
Aalsmeer - Veel Nederlanders hebben een slechtpassend of verouderd
kunstgebit. Dit gaat vaak samen met
pijn en ongemak. Een bezoek aan
een tandprotheticus kan dan de oplossing brengen. Een gebitsprothese gaat gemiddeld tussen de vier tot
acht jaar mee. Het is verstandig om
de prothese eens in de twee jaar te
laten controleren. Zo kunnen eventuele problemen verholpen worden
door de prothese aan te passen of
te vernieuwen, zodat het weer lekker zit. Bij een prothese wordt goed
gekeken naar de vorm en de kleur
van de tanden en kiezen. Het moet
goed passen bij het gezicht van de
patiënt. Uiteindelijk bepaalt de patiënt zelf wat hij/zij het liefst wil. Er is
nu ook de mogelijkheid om met behulp van implantaten het kunstgebit
goed vast te zetten, het zogenaamde ‘klikgebit’. De implantaten worden in goede samenwerking met
een implantoloog geplaatst, waarna
de tandprotheticus de uiteindelijke
prothese maakt. Tegenwoordig heb-

ben de zorgverzekeraars de vergoeding van een prothese in het pakket
opgenomen. Ook voor de prothese
op implantaten is vergoeding vaak
mogelijk.
Vrijblijvend advies
Als u meer wilt weten over een
kunstgebit of implantaten kunt u
een afspraak maken bij Tandprothetische praktijk den Hartog voor vrijblijvende informatie en gratis advies. U kunt natuurlijk ook terecht
voor reparaties, aanpassingen aan
de prothese of vervanging van uw
bestaande prothese.
Op woensdag 10 februari houdt
praktijk den Hartog een inloopdag
van 10.00 tot 14.00 uur. Kom langs
en laat uw kunstgebit gratis en vrijblijvend controleren. Tandprothetische praktijk den Hartog is gevestigd in de Marktstraat 18 en is telefonisch bereikbaar via 0297-342699.
De praktijk wordt gerund door P.
den Hartog en F. Grashuis (tandprothetici).

Blije prijswinnaars Meer
Aalsmeer decemberactie
Aalsmeer - In de maand december ontving iedere klant bij een aankoop in de winkels van Aalsmeer
Centrum een bon, waarmee men
mooie prijzen kon winnen. Er zijn
vele honderden bonnen ingeleverd
en inmiddels zijn uit alle ingeleverde
bonnen de prijswinnaars getrokken.
De hoofdprijs, een Guess Connect Smartwatch ter waarde van
379 euro, van Sparnaaij Juweliers
is uitgereikt aan Linda van Beek uit
Aalsmeer. Een Sony Smart Lens-camera van 200 euro van Foto Kruyt is
gewonnen door E. v/d Hoek. Op de
twee slagroomtaarten voor 16 personen van Banketbakkerij Tearoom
Ab Müller zijn D. van Vliet en P.
Buchner getrakteerd. De twee waardebonnen voor een lunch bij Bertram & Brood à 15 euro zijn gewon-

nen door M. v.d. Hoek en N. Nisters.
En van de twee taarten van Vooges
Brood & Banket voor 10 personen
kunnen A. Kooijman en M. Tates
gaan genieten. De winnaars hebben inmiddels bericht ontvangen.
Namens alle winkeliers in Aalsmeer
Centrum van harte gefeliciteerd met
de prijs!
‘Diner voor twee’
Niets gewonnen? In februari delen
de winkeliers weer uit. Want wie in
de maand februari boodschappen
doet in Aalsmeer Centrum maakt
kans op een ‘Diner voor Twee’ bij
restaurant de Jonge Heertjes, restaurant het Wapen van Aalsmeer,
Japans restaurant Nagoya, Pasta Vino, restaurant De Halve Maen en
Zorba de Griek.

Wintersport occasionbeurs Maak kans op diner voor 2
bij Intersport Duo Uithoorn
deze dagen wordt een groot aantal
gebruikte ski’s, skischoenen, snowboards en snowboardschoenen te
koop aangeboden. Om alvast in de
juiste stemming te komen staat er
natuurlijk een glaasje Glühwein of
Prosecco klaar!

Duurzaam ondernemerschap
Samen met gemeenten, bewoners,
bedrijven en samenwerkingspartners zorgt Meerlanden ervoor dat
GFT goed gescheiden wordt aan
de bron. De inzamelvoertuigen van
Meerlanden rijden op dat groengas, gemaakt van het gft-afval dat
zij zelf inzamelen! Omdat Meerlanden veel meer groengas produceert
dan zij zelf verbruikt, gebruiken ook
anderen het groengas. Groengas is
klimaatneutraal en levert ook nog
eens een enorme fijnstofreductie
op. Door de veelzijdigheid aan activiteiten biedt Meerlanden werk op

verschillende doe- en denkniveaus.
Zij streeft naar een gezonde sociale kringloop en biedt iedereen arbeidskansen. Door op een andere manier naar functies te kijken is
het mogelijk dat op dit moment 103
participatiemedewerkers dagelijks
bij Meerlanden aan de slag zijn. Samen met gemeenten, keten- en samenwerkingspartners streeft zij ernaar zoveel mogelijk mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt aan
werk te helpen.

Maandag 1 februari heeft Linda van Beek haar gewonnen Smartwatch ontvangen uit handen van Jan van Sparnaaij Juweliers.

Actie voor Valentijn in Centrum

Uithoorn - Vele Nederlanders zullen ook deze winter weer gaan genieten van een welverdiende wintersport-vakantie. Zorgvuldig worden de diverse bestemmingen met
elkaar vergeleken op sneeuwzekerheid, aanwezigheid van apres-ski,
aantal kilometers piste etc. Echter
wordt het belangrijkste vaak vergeten of pas op het laatste moment geregeld. Om optimaal te kunnen genieten en om blessures te voorkomen dient uw ski- of snowboarduitrusting in optimale conditie te verkeren. De medewerkers van Intersport Duo staan voor u klaar om de
technische staat van uw materiaal
vrijblijvend te beoordelen. Van donderdag 4 tot en met zaterdag 13 februari organiseert Intersport Duo
een ski-, en snowboard-occasionbeurs in filiaal Uithoorn. Gedurende

Aalsmeer - Meerlanden is door
MVO Nederland voorgedragen voor
de Koning Willem I plaquette. Dat
is een prestigieuze prijs voor duurzaam ondernemerschap. “Wij voelen
ons zeer vereerd dat wij zijn voorgedragen voor de Koning Willem I Plaquette. Deze voordracht zien wij al
als een kroon op ons duurzaam ondernemerschap. Het is een extra stimulans om te blijven innoveren, nu
en in de toekomst”, aldus Angeline
Kierkels algemeen directeur Meerlanden.

Aalsmeer - Op Valentijnsdag verras je je geliefde. Dit kan een geheime, nieuwe liefde zijn of de liefde waar je al jaren samen mee bent.
In Aalsmeer Centrum staat de hele
maand februari in het teken van de
liefde, want tot en met eind februari
maak je bij iedere aankoop kans op
een diner voor twee bij een van de
gezellige restaurants in het Centrum.
Tot en met zaterdag 27 februari ontvangt iedere klant bij een aankoop in
de winkels in het Centrum een bon,
waarmee men een ‘Diner voor Twee
bon’ kan winnen die te besteden is
in rekening. Naast het occasion-materiaal vindt u tijdens de beurs vele aantrekkelijke wintersportaanbiedingen. Intersport Duo Winkelcentrum is gevestigd in winkelcentrum
Zijdelwaard in Uithoorn en is telefonisch bereikbaar via 0297-560329.
Bezoek voor meer informatie de
website: www.intersportduo.nl.

in een van de deelnemende restaurants: Restaurant de Jonge Heertjes,
restaurant het Wapen van Aalsmeer,
Japans restaurant Nagoya, Italiaans
restaurant Pasta Vino, restaurant De
Halve Maen en Zorba de Griek. Verder biedt het promoteam van Meer
Aalsmeer de klanten tijdens het winkelen op zaterdagmiddag 13 februari
een attentie aan. De ondernemers in
het Centrum verwelkomen u graag!
Voor meer informatie: www.meeraalsmeer.nl

Bieb: Nieuw
programma
Aalsmeer - Het nieuwe culturele
programma van de Bibliotheek Amstelland voor de maanden maart, april
en mei is bekend. Bekende namen dit
keer zijn onder andere Arthur Japin,
Stine Jensen, Vonne van der Meer,

Borrel Aalsmeer met livemuziek en expositie
Aalsmeer - Op donderdag 11 februari is de 39ste editie van Borrel Aalsmeer. Dit keer met een Italiaanse Knipoog! Netwerken kan bij
Resto Bar & Brasserie, gevestigd
in de bloemenveiling FloraHolland
Aalsmeer aan de Legmeerdijk 313.
Parkeren kan op het bovendek waar
meer dan voldoende ruimte. Iedereen is welkom op de netwerkbijeenkomst, ook werkzoekenden en entree is gratis. Vanaf 17.00 uur ben
je welkom en Rosalie Krijl exposeert diverse kunstwerken, Paulien
Kluver Photography legt het event
vast met de camera en zanger, DJ
en entertainer Dennis Maarssen uit
Aalsmeer laat de netwerkers heerlijk meezingen! Lever bij binnenkomst een visitekaartje in en maak
kans op vrijkaarten voor verschillende theatervoorstellingen. Dit keer
niet alleen netwerken maar er kan
ook een workshop ‘salespitchen’
met een knipoog gevolgd worden.
Deelname is gratis! Om 15.00 uur
start deze training en eindigt om

17.00 uur. Aansluitend vindt de netwerkborrel plaats. Aanmelden is
verplicht! Stuur een e-mail naar info@borrelaalsmeer.nl. Verhinderd?
Noteer dan 10 maart, 14 april en
12 mei in de agenda, elke tweede donderdag van de maand Borrel
Aalsmeer! Bekijk het programma op
www.borrelaalsmeer.nl

Anne-Gine Goemans, Saskia Goldschmidt en Yaël Vinckx. Naast eerder
genoemde namen is er ook aandacht
voor de nationale Boekenweek van
12 tot en met 20 maart, diverse iPad
cafe’s, de Losse leeskring en het poëzie café. Jongeren kunnen leren programmeren in de workshop Hour of
Code en Maak een app met Snap of
deelnemen aan de workshop Origami of Striptekenen. De verschillende

programmaonderdelen vinden plaats
in één van de vier Amstelland bibliotheken in Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen Westwijk of aan het Stadsplein. De programmafolder is verkrijgbaar ia alle filialen. Op www.debibliotheekamstelland.nl is meer informatie over alle activiteiten te vinden. Kaarten zijn te bestellen in een
van de bibliotheken of online via de
website van de bibliotheek.

Zanger, DJ en entertainer Dennis
Maarssen komt optreden.
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Bouwen voor jongeren, starters en ouderen

Amendement: Meer woningen
bouwen in middensegment
Bomen kappen en kassen slopen

Nader bodemonderzoek

terrein gemeentewerf

Aalsmeer - In opdracht van de gemeente start deze maand februari
het nader bodemonderzoek op het
terrein van de voormalige gemeentewerf aan de Zwarteweg 77 en het
naastgelegen terrein van het voormalige glastuinbedrijf. Voor de terreinen is een woningbouwplan in
voorbereiding.
Om het nader onderzoek uit te voeren en de aanwezige vervallen kassen te slopen is het noodzakelijk de
aanwezige bomen op het terrein van
het voormalige glastuinbouwbedrijf
te verwijderen. Deze bomen zijn niet
als waardevol aangemerkt en de
kwaliteit van de bomen is over het
algemeen matig. De bomenrij - bestaande uit essen - aan de Burgemeester Kasteleinweg blijft gehandhaafd en wordt ingepast in het woningbouwplan. Het kappen van de
bomen is niet in strijd met de Flora- en faunawet. De bomen zijn gecontroleerd op eventuele beschermde vogelnesten en vleermuisverblijfplaatsen. Deze zijn tijdens het uitgebreid ecologisch onderzoek niet
aangetroffen.
Tongvarens
Wel zijn in het plangebied tongvarens aangetroffen. Deze zijn wel uit
hoofde van de Flora- en faunawet

beschermd. Deze tongvarens zijn
inmiddels door een deskundige uitgegraven en overgebracht naar een
veilige groeiplaats en worden later
weer terug gebracht in het gebied.
De werkzaamheden starten met
het kappen van de bomen en vervolgens het slopen van de vervallen kassen. Het aanvullend bodemonderzoek start in april. Het aanvullend bodemonderzoek is naar verwachting eind april gereed. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om een saneringsplan op te stellen. De toegang van
het werkterrein is geregeld vanaf de
voormalige gemeentewerf en wordt
afgezet met hekken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van
der Helm Milieubeheer B.V
In maart ter inzage
Wethouder Jop Kluis: “Het project Zwarteweg maakt deel uit van
het grotere project ‘De Tuinen van
Aalsmeer’. In september is door de
gemeenteraad de Startnotitie voor
dit bouwproject vastgesteld. Om
woningbouw in dit gebied mogelijk te maken is er een wijziging van
het bestemmingsplan nodig. Het
ontwerp bestemmingsplan zal naar
verwachting in maart 2016 ter inzage worden gelegd. Hierop kunnen
inwoners reageren.”

Wijkoverleg Stommeer
over zorg(woningen)
Aalsmeer - Tijdens het eerste
wijkoverleg in het nieuwe jaar van
Stommeer op woensdagavond 10
februari is Bianca Zekveld, consulent wonen en verhuur van het zorgcentrum Aelsmeer, bereid gevonden hierover te komen spreken. Na
de bezuinigingen in de zorg, waarbij het wonen voor ouderen in een
verzorgingshuis voor een deel is afgeschaft is de visie op zelfstandig
wonen aangepast. Binnen het nieuwe beleid wordt verwacht dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig
thuis blijven wonen. Er is echter een
kwetsbare groep mensen waarbij
meer bescherming en toezicht wenselijk is. Daarom zijn de van oudsher
genoemde aanleunwoningen vanaf
heden zorgwoningen.

Bianca zal hier meer uitleg over geven. Er is gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.
Verder aandacht voor berichten van
de gemeente, Eigen, Bewonerscommissie Stommeer van Eigen Haard
Schiphol overleg en onze werkgroepen Seringenpark en Waterbeheer.
Het bestuur nodigt wijkbewoners
van harte uit. Het wijkoverleg vindt
woensdag 10 februari plaats in de
parklaan 27 en is van 20.00 tot 22.00
uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Bewoners, die onderwerpen onder de
aandacht willen brengen tijdens
het wijkoverleg, kunnen hun vraag
of onderwerp doorgeven via e-mail:
wrstommeer@gmail.com. Bezoek
voor verdere informatie de website:
overlegaalsmeer.nl.

‘Verloren’ fiets in Schoolstraat
Aalsmeer - Sinds de laatste werkdag op 30 december staat er een
‘verloren’ fiets in de Schoolstraat.
Tegen het pand van het kinderdagverblijf wacht deze herenfiets op
zijn eigenaar. Mogelijk is de eigenaar van deze groene Union vergeten dat hij z’n fiets hier geplaatst
heeft, maar het kan natuurlijk ook
dat iemand anders de fiets ergens
vandaag meegenomen heeft en hier
gestald omdat ie ‘m niet meer nodig
had. Aan de andere kant, de Union staat op slot en heeft een lekke voorband. Dus, misschien is de
eigenaar hier gestrand. Dan wordt
het, nu een maand later, toch eens
tijd om de fiets op te halen en ter reparatie naar de fietsenmaker om de
hoek te brengen...
Toch een omschrijving mocht de
fiets vermist worden: Herenfiets van

het merk Union, groen van kleur,
heeft gestreepte, dunne snelbinders
en voorop een kinderzitje (wit van
kleur met een roze zitting). De fiets
ziet er goed uit, is geen ‘oud beestje’. Nou, heel benieuwd hoe lang de
fiets nog bewoner van de Schoolstraat blijft...

Deze beperkte mogelijkheden maken scherpe keuzes noodzakelijk.
Inzet van de gemeente is om de
nog vrije ruimte optimaal te benutten en de kansen voor Aalsmeerse
woningzoekenden te vergroten. Het
CDA gaf aan zich te kunnen vinden in de woonagenda. “De sociale
huurvoorraad blijft rond de 30 pro-

Winkeldief heeft
veel dorst!
Aalsmeer - Op vrijdag 29 januari is rond kwart voor vier in de
middag een winkeldief op heterdaad betrapt door medewerkers van een winkel in de Ophelialaan. Gezien werd dat de
man zes blikjes whisky cola wilde stelen. De 30 jarige man, verblijvende in Aalsmeer, is overgedragen aan de politie. Medewerkers zijn vervolgens camerabeelden gaan terugkijken en
ontdekte dat de 30 jarige zich
al meerdere malen schuldig
had gemaakt aan het stelen van
blikjes whisky cola. Ook op 20,
27 en 28 januari heeft hij ‘gratis’ drank gehaald. De dorstige
winkeldief heeft alle diefstallen
bekend. Hij zit nog vast in het
cellencomplex van de politie.

Nekletsel na
botsing auto’s
Aalsmeer - Op woensdag 27
januari heeft tussen tien uur en
half elf in de avond een aanrijding plaatsgevonden in de
Dorpsstraat, bij de kruising met
de Burgemeester Kasteleinweg.
Een 56 jarige man uit Hoofddorp was op weg naar huis. Hij
was vermoedelijk even afgeleid, want zijn auto kwam tot
stilstand tegen de wagen van
een 40 jarige man uit Zwaag,
die stond te wachten voor het
verkeerslicht hier. De auto’s
zijn met een snelheid van ongeveer 35 kilometer per uur op
elkaar gebotst. De politie en
de ambulance zijn ter plaatse geweest. De bestuurder uit
Hoofddorp heeft nekletsel opgelopen, maar hoefde niet naar
het ziekenhuis. De schade aan
de voertuigen, een witte en een
blauwe Peugeot, hebben de betrokkenen onderling geregeld.

Mails: Klik weg
en bel de bank!

Samenwerking politie en beveiliging

Grootse fustendiefstal in
bloemenveiling opgelost
Aalsmeer - Dankzij een goede samenwerking tussen de politie en de
beveiliging van de veiling is op 21
januari een grootschalige fustendiefstal in Flora opgelost. Na diverse
meldingen van vermissing van fusten, is een onderzoek gestart.
Voor de ‘emmers’ wordt een vergoeding gevraagd en bij teruggave wordt statiegeld gegeven. Er zijn
dus behoorlijke bedragen mee gemoeid. Naar aanleiding van camerabeelden richtte de politie en de
beveiliging hun vizier op de auto

Aalsmeer - De Woonagenda
Aalsmeer 2016-2020 stond afgelopen donderdag 28 januari voor
de laatste maal op de agenda van
de Raad. In de woonagenda worden randvoorwaarden voor woningbouwontwikkelingen vastgelegd en
de nota gaat als onderlegger dienen voor de wettelijk te maken afspraken met de woningcorporatie.
Uitgangspunt is Aalsmeer een gemeente te laten zijn waar iedere inwoner een geschikte woning kan
vinden ongeacht inkomen en gezinssamenstelling. In de afgelopen
decennia zijn in Aalsmeer vooral
veel eengezinswoningen gebouwd.
Dit heeft geleid tot een tekort aan
woningen voor andere doelgroepen,
met name jongeren en senioren. De
gemeente kan nog maximaal zo’n
2.000 woningen toevoegen aan de
bestaande voorraad.

van twee mannen uit Noordwijk. De
mannen zijn overlopen op het moment dat zij weer fusten aan het inladen waren in de veiling.
Er werden 207 fusten in de auto
aangetroffen. In totaal gaat het om
816 gestolen fusten.
De mannen van 55 en 42 jaar uit
Noordwijk zijn aangehouden en
voor verhoor meegenomen. De twee
hebben de diefstal bekend. Op 22
januari in de avond zijn ze heen gezonden. De zaak wordt afgehandeld
bij justitie.

Aalsmeer – Iedereen krijgt ze
wel eens, mails waarbij hopelijk gelijk een belletje gaat rinkelen. Vooral mails over verlopen bankpassen en rekeningen
die geblokkeerd zullen worden.
Denk direct aan de reclameboodschap: Klik weg en bel uw
bank! Doe dit ook, want het zijn
oplichters. Bankpassen worden niet gerecycled en pincodes zijn persoonlijk! Een bank
zal hier nooit om vragen.
Schade aan auto
Een nieuwe mail is momenteel in omloop. U/jij zou schade
aan een auto gereden hebben.
Het is gezien en gefilmd door
de buurman of buurvrouw. De
schade is zeker 500 euro. Ook
voor deze mail geldt: Klik weg
en gooi deze direct weg. Niets
van waar! De politie heeft een
tip: Kijk eens op www.fraudehelpdesk.nl. Blijf alert, geloof
niets te snel. Blijf ‘gezond’ wantrouwig!

cent, er wordt ingezet op doorstroming, er wordt eindelijk meer gebouwd in het middensegment en
er worden meer seniorenwoningen gebouwd”, aldus Robbert-Jan
van Duijn. “Een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda dit
jaar”, vond Dirk van der Zwaag van
de VVD de woonagenda. “Dit omdat bouwen in Aalsmeer een steeds
grotere uitdaging is en de doorstroom nog aandacht vraagt.”
Doorstroom creëren
De sociale woningvoorraad is in de
gemeente op zich groot genoeg,
probleem is echter de beschikbaarheid. Ongeveer 40 procent van
de corporatie woningen wordt bewoond door huishoudens met een
inkomen boven bijna 35.000 euro.
Voor hen zijn deze woningen niet
bedoeld, maar op dit moment is het
aanbod van huizen voor de doelgroep net boven de sociale huurgrens te klein. De gemeente hoopt
doorstroom te kunnen creëren door
nieuw te gaan bouwen voor dit
middensegment. In de woonagenda stelt het college voor 15 tot 25
procent te bouwen voor deze doelgroep. De VVD en AB wilden dit
percentage hoger hebben en dienden een amendement in. “Minimaal
30 procent bouwen in het middensegment in plaats van de voorgestelde 15 tot 25 procent”, zo stellen de beide partijen in het amendement. Het CDA kon zich vinden
in dit voorstel om meer middeninkomens te helpen aan goede en betaalbare woningen. Aangenomen!
Fractievoorzitter Robert van Rijn
van de VVD: “Ik ben tevreden met
dit resultaat. Niet alleen omdat we
nu meer kansen kunnen bieden aan
inwoners met een middeninkomen,
maar ook omdat ik veel verwacht
van het bouwen voor jongeren en
starters. Er is extra geld vrij gemaakt
om dat te stimuleren. Bovendien is
er extra geld gereserveerd om ouderen te helpen langer zelfstandig
te blijven wonen of om te verhuizen

naar een geschikt appartement in
de buurt van voorzieningen.”
Verdeling woonfonds
Naast het amendement van de VVD
en AB presenteerden de fracties
nog een gezamenlijk amendement
over de besteding en verdeling
van het woonfonds. Het CDA had
dit tijdens de commissievergadering al aangekondigd en gezamenlijk hebben de partijen een amendement voorbereid en ondertekend
om de uitgangspunten van het college in deze te veranderen. “De nadruk werd te veel gelegd op het verstrekken van starterleningen en
te weinig geld werd gereserveerd
voor een typisch AB item, de alternatieve woningbouw”, verduidelijkt
Aalsmeerse Belangen. Het woonfonds gaat nu naast starterleningen ook aangewend worden voor
verduurzaming en passend wonen.
AB had overigens liever nog meer
de nadruk op alternatieve woningbouw willen leggen, maar heeft zich
achter het uiteindelijke, gezamenlijke amendement geschaard. “Zoals altijd wanneer er met meerdere
partijen moet worden gedeald, weet
je dat je nooit de gehele ‘buit’ voor
jouw partij kan binnen halen. Het is
simpel een kwestie van geven en
nemen.” De fracties zijn er van overtuigd dat het college met de woonagenda een goed en werkbaar stuk
in handen heeft, waarin uitgangspunten en kaders duidelijk zijn aangegeven. AB: “Wij vertrouwen erop dat er binnen de kortst mogelijk termijn uitvoering wordt gegeven aan dit programma.” En de VVD:
“Het college is nu aan zet om deze
bouwplannen om te zetten in daadwerkelijke huizen voor doelgroepen
die het nodig hebben.”
Alternatieve woningbouw
In het voorjaar komen het CDA en
AB overigens met een initiatiefvoorstel met betrekking tot alternatieve woningbouw, zo liet het CDA tot
slot weten.

Communicatie anders aanpakken

Motie voor betrekken Raad
in opvang vluchtelingen
Aalsmeer - Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 29 januari hebben PACT, VVD, CDA en
HAC een gezamenlijke motie ingediend inzake de opvang van vluchtelingen in Aalsmeer. De wrede en
onmenselijke (oorlogs) situaties op
verschillende plekken ter wereld
momenteel zorgt voor het op gang
komen van een ongekende stroom
vluchtelingen naar en in Europa. De
opvang van vluchtelingen is een opgave van enorme omvang. Het is de
bevoegdheid van burgemeester en
wethouders om met het COA afspraken te maken over de opvang
van vluchtelingen in Aalsmeer. De
fracties willen echter meer en eerder betrokken worden. De Raad is
op 5 januari door het college geïnformeerd dat een AZC op het terrein van Greenpark niet doorgaat en
dat terwijl het college sinds oktober intensief is gesprek is geweest
met het COA. Een deel van de fractievoorzitters is informeel geïnformeerd, de raad als geheel inhoudelijk niet. Uit het debat op 14 ja-

nuari kwam naar voren dat de grote
meerderheid aangegeven heeft bereid te zijn vluchtelingen op te willen vangen in Aalsmeer, bij een volgende mogelijkheid tot opvang van
vluchtelingen zo vroeg mogelijk betrokken te willen worden en als voltallig gemeentebestuur (college en
raad) gezamenlijk voor dit soort majeur zaken verantwoordelijkheid te
willen nemen. Tijdens het debat gaf
het college al aan de communicatie tot de raad met betrekking tot
dit onderwerp anders te zullen aanpakken. In de motie is het college
nu verzocht: In geval van voorgenomen besluiten van burgemeester en
wethouders die verstrekkende gevolgen voor de gemeente kunnen
hebben, zoals de opvang van asielzoekers, de raad zo vroeg als mogelijk te informeren over dit voornemen, zodat de raad zelf kan bepalen
wat haar rol in dit besluit zal zijn en
haar eigen afweging over haar betrokkenheid kan maken. De motie is
aangenomen, de fractie AB stemde
tegen.

ingezonden
Zelfstandig verplaatsen met Canta
Vorige week heb ik een stukje ingediend met als titel: Met de regiotaxi
naar de tandarts. Inmiddels zijn er
wat ontwikkelingen geweest waardoor ik weer volledig mobiel ben.
Lees het onderstaande verhaal:
45 Kilometer auto
Uiteraard is het een behoorlijke tegenvaller dat ik zelf niet meer kan
autorijden. Het systeem van de regiotaxi is best mooi, want voor de
prijs van ongeveer een buskaartje komen ze je voor de deur ophalen en zetten je ook voor de deur
weer af. Je bent alleen wel je vrijheid kwijt. Je weet nooit precies hoe
laat ze komen en regelmatig moeten ook anderen worden opgehaald
waardoor je via een soort toeristische route reist. Een alternatieve
oplossing is een zogenaamde Canta, een 45 kilometer autootje waarvoor geen rijbewijs nodig is. Helaas
zijn deze autootjes best prijzig. Een
inrijmodel, waar je met je rolstoel in

kan rijden tot achter het stuur, kan
al snel zo’n 20.000 euro kosten. Dat
geld besteed ik liever aan andere
dingen. Op een gegeven moment
melden m’n zus en zwager dat ze
op internet hebben gezocht en een
aanbod voor een occasion hebben
gevonden voor 4250 euro. Dat is al
een stuk fijner bedrag. M’n zwager
biedt aan om naar Brabant te rijden om voor me te gaan kijken of
het wat is samen met degene die altijd m’n auto in onderhoud had, zijn
vriend. Ze gaan op weg en komen
met de auto terug voor 3750 euro.
Ik betaal de benzinekosten die m’n
zwager maakt en hij geeft 100 euro
aan z’n vriend voor wie het natuurlijk gewoon werk is, maar ik ben onder de 4000 euro klaar en kan me
weer zelfstandig verplaatsen!
Henk Kniep
Leeghwaterstraat 78, Kudelstaart
Tel: 0297-327004
kniephj@telfort.nl

Dure waterpas
uit auto weg
Kudelstaart - Op woensdag
27 januari is tussen twee uur
en half vier in de middag ingebroken in een op het Robend
geparkeerde auto. Uit de Pickup is een lazer-waterpas gestolen van het merk Nido. Het
gereedschap heeft een waarde
van zo’n 800 euro. Er is een ruit
van de wagen geforceerd om
de waterpas te bemachtigen.

Dankzij hond
op tijd hulp

Aalsmeer - Op woensdag 27
januari is een 66 jarige vrouw
behoed van mogelijk een hartinfarct door de blindengeleide hond van haar buurman. De
man was aanwezig in het huis
in het Seringenpark, omdat de
bewoonster aangegeven had
zich niet zo heel lekker te voelen. Om zes uur in de morgen
werd de man wakker gemaakt
door zijn hond. Hij is op zoek
gegaan en trof de vrouw op
het toilet aan. Hij hoorde een
snurkende ademhaling. Direct
zijn de hulpdiensten gewaarschuwd. De politie en de ambulancedienst waren snel ter
plaatse. De vrouw kwam na
de eerste hulp weer bij en reageerde vervolgens goed op
de diverse onderzoeken van de
ambulancedokters. Ze hoefde
uiteindelijk niet mee naar het
ziekenhuis.

Armani spullen
zijn niet echt!
Aalsmeer - De verkoper van
nep Armani spullen is afgelopen week twee keer actief geweest in Aalsmeer. Afgelopen
donderdag 28 januari was hij
aanwezig in de Ophelialaan en
eerder deze week had hij zijn
auto neergezet op het Raadhuisplein. De man probeert
met een zielig verhaal jassen
en horloges te verkopen, zogenaamd van het merk Armani.
Trap er niet in, aldus het advies
van de politie. De spullen zijn
niet echt en slecht van kwaliteit, terwijl er hoge bedragen
worden gevraagd. De man verplaatst zich in een zwarte Dacia Duster waarvan het kenteken eindigt op DZ-14. Wie
de verkoper aan het werk ziet,
wordt verzocht contact op te
nemen met de politie via 09008844 of anoniem via 08007000. De politie hoopt de man
te treffen en te contoleren. Dit
laatste om te kijken of de spullen niet gestolen zijn. En er
zal proces-verbaal opgemaakt
worden wegens venten zonder
vergunning.

Roemeen slaapt
onder burg
Aalsmeer - Op zondag 31 januari om kwart over elf in de
ochtend kreeg de politie een
melding dat onder de brug van
het Stokkeland, naast het gemeentehuis, een man lag te
slapen. Agenten zijn ter plaatse gegaan. De 27 jarige man uit
Roemenië is wakker gemaakt
en weggestuurd.

Botsing auto
en scooter
Aalsmeer - Op de Zwarteweg,
bij de kruising met de Burgemeester Kasteleinweg, zijn op
maandag 1 februari om tien
uur in de ochtend een auto en
een scooter op elkaar gebotst.
Een 42 jarige automobiliste uit
Aalsmeer trok bij groen licht op
om rechtdoor de N196 oversteken. Plots dook links van haar
een scooter op. De 17 jarige
bestuurder uit Uithoorn knalde
tegen de auto aan. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis
met beenletsel. Rond twee uur
in de middag meldde hij zich bij
het politiebureau aan de Dreef.
Hij kwam z’n scooter ophalen.
Deze was door de politie meegenomen om mogelijke diefstal te voorkomen. De 17 jarige heeft een gescheurde meniscus aan de botsing overgehouden. De bestuurster is met
de schrik vrij gekomen.

Valentijnsmenu

Bon Appétit

Februari:
EEN HEEL LEUK VALENTIJNS

Menu

€27,50

*

p.p.

vooraf: Een amuse van het huis
voorgerecht: Nestje van aardappel
met Sint jacobsvruchten en spinazie
Hoofdgerecht: Verrassing van vis en vlees
Dessert: Chocolate dream dessert
* Dit menu is speciaal voor het valentijnsweekend:
dus geldig van vrijdag tot zondag (12-14 feb)

Stommeerweg 91 | Aalsmeer | Tel. 0297-331 090
www.welkomthuisaalsmeer.nl
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Valen
★★ ★★ ★★

€ 34.95 PER PERSOON

Soepje van geroosterde paprika
★★ ★★ ★★

BĲPASSEND
WĲNARRANGEMENT

Op eikenhout gerookte entrecote
van het Black Angus rund

€ 15.00 PER PERSOON

★★ ★★ ★★

Groene asperge met gepocheerd
kwarteleitje en saffraan-risotto

2

sliptongetjes
€13,50

3

sliptongetjes
€16,50

7 GANGEN
AMUSEDINER

Rouleau van gerookte zalm & forel

Sliptongweken!

U be nt va na f he de n
va n ha rte we lko m
vo or lu nc h en di ne r!

4

sliptongetjes
€19,50

★★ ★★ ★★

Surf & Turf
(ossenhaas en een gamba)

Tevens zijn wij nog op zoek naar
een zelfstandig werkende kok

★★ ★★ ★★

Warm chocoladetaartje
met witte chocolademousse
★★ ★★ ★★

Amandelijs met een amandelkrul
★★ ★★ ★★

Koffie of thee met zoetigheid

WAPEN VAN AALSMEER
RESTAURANT BAR

Dorpsstraat 15, 1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520

Gezellig en heel geslaagd

In de rij bij Bacchus voor
de akoestische avonden
Aalsmeer - Een groot succes, de
akoestische avonden afgelopen vrijdag en zaterdag in Bacchus. Het

culturele café barstte bijna uit haar
voegen vanwege de drukte. Zowel
vrijdag- als zaterdagavond was het

gezellig druk. Zaterdag was de animo zelfs zo groot dat bezoekers in
de gang en buiten moesten wachten tot ze naar binnen mochten. Ze
hadden het er voor over en begrijpelijk. Heerlijke avonden livemuziek, waarvoor het merendeel van
de muzikanten eenmalig met elkaar
de oefenruimten ingaat om een bijzondere presentatie te kunnen geven. En staat een bestaande band

Dorpsstraat 93 • 1431 CB Aalsmeer
Tel. 0297-223134
info@dedorpshoek.nl • www.dedorpshoek.nl

facebook.com/Restaurant-De-Dorpshoek-1068538083181048/

op het podium, dan hebben de heren en dames een thema bedacht
om het publiek te verrassen. Op vrijdag werd het spits afgebeten door
de jonge muzikanten van ‘The Estate’. Een leuk optreden waarvoor veel
waardering was. Blues kregen de
aanwezigen vervolgens te horen
door ‘Blues 4’ en vol energie brachten de ‘Red Maddies’ een diverse
medley. Leuke, lieve liedjes brachten ‘Martijn Stuiver & Co’ met zangeres Merel Meijdam, op een beetje
Nederlands trakteerde de band ‘Van
Alles en Nog Wat’ en met een feestelijke presentatie van ‘Ten Beers
After’ werd de eerste akoestische
avond afgesloten. De zaterdag begon met een mooi optreden van
broer en zus Bastiaan en Nicolette Pecht op gitaar en zang. Succes
had ‘Total Seclusion’ dat heel grappig en gewaagd akoestische punk
bracht. Daarna was het podium voor
de bekende ‘The Whatts’, op liedjes van Bram Vermeulen trakteerde de gelegenheidsformatie ‘The
Barber Band’ en eigen songs werden prachtig vertolkt door de ‘Hobo
String Band’ Het akoestische weekend kende een geweldige en passende slotact. Vader Hans en zoon
Remco Millenaar waren als laatste aan de beurt. Bewust gekozen
door de organisatie, want met name Hans staat bekend om zijn onuitputtelijke energie en de wens om
een muzikaal feestje te bouwen. Zo
vader, zo zoon, want Remco heeft
ook ‘muzikale feestgenen’, wat een
gezelligheid. De twee kregen ondersteuning bij het optreden van
Ab Hansen op bas, Peter Geleijn op
drums en Remco de Hundt op wasbord. Het zal niemand verbazen dat
de tweede en laatste akoestische
avond tot in de late uurtjes is doorgegaan. Opnieuw: Heel gezellig en
geslaagd. Volgend jaar toch weer?!

Restaurant
Centennial
Oosteinderweg 243, Aalsmeer
tel. 0297-388100 of 0297-388144
info@centennial.nl | www.centennial.nl

Vader, 3 zoons en hond
overmeesteren inbreker
Aalsmeer - Op zondag 31 januari om even over half elf in de avond
heeft een bewoner van de Hornweg
een inbreker weten te overmeesteren met hulp van zijn drie zoons. De
inwoner was de achtertuin ingelopen om even een sigaretje te roken
en de hond uit de schuur te halen
voor een wandeling. De hond vertoonde gelijk speurgedrag en liep
naar de achterkant van de schuur.
De bewoner volgde het dier en
stond plots oog in oog met een mo-

gelijke inbreker. De hond vloog de
dief direct aan en heeft hem gebeten in zijn schouder, been en hand.
De bewoner ging in gevecht met de
inbreker, maar had moeite hem aan
te houden. Hij kreeg hulp van zijn
drie zoons en met z’n vieren wisten
ze de man vast te houden om over
te kunnen dragen aan de politie. De
inbreker is een 19-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en
een bekende van de politie. Hij zit
nog in de cel.

Workshop in de bibliotheek

Voorlezen met babygebaren
Amstelland - De workshop Voorlezen met babygebaren is speciaal
voor vaders, moeders, opa’s, oma’s
en verzorgers met hun baby van 6
tot en met 12 maanden. Een baby vanaf 6 maanden kan al gebaren leren waarmee ze duidelijk kan
maken wat ze wil, ziet en denkt.
Zo kunnen baby’s al meebrabbelen over een boek nog voor ze kunnen praten. Je baby ‘vertelt’ je wat
zij of hij ziet en waar de aandacht
naar toe gaat. Samen met je kindje
een boek lezen, plaatjes aanwijzen
en verhaaltjes vertellen is niet alleen
een fijn moment, het versterkt ook
de band tussen ouder en kind en is
goed voor de taalontwikkeling. Met
babygebaren is het voorlezen nog
leuker.
De workshop is op woensdag 10 februari van 10.00 tot 11.00 uur in bi-

bliotheek Uithoorn. De prijs is 5 euro en voor pashouders 2,50 euro.
Kaarten zijn te bestellen in een van
de Amstelland Bibliotheken en verkrijgbaar via www.debibliotheekamstelland.nl.
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“Ik win nooit
wat...”
Aalsmeer - “Ik win nooit wat”..
Ik ben al jaren lid van de Nationale Postcodeloterij en afgezien van
het feit dat ik daarmee gelukkig het
goede doel steun durf ik mijn lidmaatschap echt nooit op te zeggen, omdat je dan altijd zult zien dat
daarna binnen afzienbare tijd die
straatprijs valt in mijn wijk. Het enige wat ik er ooit gewonnen heb is
een kuipje Ben & Jerry’s ijs, dat ik
zelf nota bene uit het koelschap van
de supermarkt moest halen. Ook
mocht ik een keer een plantje ophalen, volgens mij een fuchsia (met de
nadruk op fuck), maar die geweldige prijs heb ik aan mijn neus voorbij laten gaan. Nee, ik ga voor een
bedrag met minimaal 2 nullen hoor.
Loten van de Staatsloterij zijn overigens ook niet aan mij besteed. Onder het mom ‘ik win toch nooit wat’
vind ik de inleg al gauw te duur. Helemaal omdat ik natuurlijk die postcodeloterij maandelijks sponsor.
Daarnaast koop ik ieder willekeurig lot die aan de deur wordt aangeboden, vooral door kindjes; dierenloten, sponsorlooploten, sportverenigingsloterijen, noem maar
op. Met in mijn achterhoofd dat het
toch maar weer voor een goed doel
is. Ook hier toets ik dan braaf mijn
lotnummer in op internet aan het
eind van de rit en heb daar nog nimmer geluk gehad. Kortom, ik heb tot
2016 nog nooit iets van belang gewonnen. Daar kwam begin dit jaar
verandering in. Ik had op de fotowedstrijd ‘verzin en win’ van het onlineplatform Aalsmeer Vandaag gereageerd en kreeg bericht dat mijn
onderschrift de leukste inzending
van die maand was. Nou dat is nog
eens leuk! Ik mag een mooi tegeltje ophalen die klaarligt bij Dirk Box
(Total Copy) en heb bovendien mijn
heerlijk gratis broodje opgepeuzeld bij Budget Broodjes, een nieuwe broodjeszaak op het industrieterrein aan de Witteweg. Aanrader,
maar dat terzijde. Toch eindelijk dus
eens wat gewonnen! Daar moest ik
natuurlijk wel wat voor doen, maar
hé wie niet waagt, wie niet wint hè.
Daarom ben ik ook wel te porren
voor spaarsystemen; de kassabonnetjes van Hoogvliet bewaar ik steevast, want bij twaalf van die zegeltjes heb je zomaar een gratis product. Zonde om het niet te doen.
Kleine moeite, groot plezier. Tegenwoordig red ik het niet iedere
maand, omdat ik regelmatiger mijn
boodschappen bij Deen doe. Tja, en
daar zit hem natuurlijk de kneep van
die supermarkten. Klantenbinding is
The Word. Maar goed, het spaarsysteem van de Bloemenzegelwinkeliers is iets waar ik ook al jaren aan
meedoe. Likken van die bloemenzegeltjes hoeft niet, dus die stickertjes zijn zo geplakt in die boekjes.
Het is een soort sport. Bij inlevering
van een vol boekje krijg je namelijk slechts 2 euro korting op je inkopen, maar je levert je boekje in en
maakt daarmee ook nog eens kans
op maandelijkse prijzen én om aan
het einde van het jaar getrokken te

worden uit die stapels boekjes van
huisvrouwen (ik neem aan dat dat
toch wel de hoofdoelgroep is) die
ook braaf plakken. Ieder jaar zal ik
zeker toch wel een spaarkaart of 4
vol hebben. Zo ook afgelopen jaar.
Bij ‘Jan Horn’, oftewel de DA drogist
in de Hornmeer heb ik op de valreep
in december 2 volle zegelboekjes ingeleverd. En die simpele actie werd
beloond! Hoe dat in zijn werk ging,
zal ik jullie vertellen: Vorig jaar heb
ik, namens de Nieuwe Meerbode,
voor het eerst verslag gedaan van
de prijsuitreiking van de Bloemenzegelactie. Twee weken geleden zag
ik mijn overbuurvrouw, tevens bestuurslid van de Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers, een envelop
in mijn brievenbus gooien. Ik dacht
gelijk dat dat een oproepje was om
dit jaar weer zo’n stukje te schrijven,
maar wat schetste mijn verbazing; ik
was in de prijzen gevallen! ‘Hartelijk
gefeliciteerd, mevrouw Gommans’,
het stond er echt! Wow, dat is natuurlijk super. Samen met mijn moeder ben ik naar de uitreiking getogen vorige week woensdagavond.
Mijn prijs kon van alles zijn. Van te
voren heb ik natuurlijk geroepen;
‘Ach, ik win toch nooit wat, het zal
wel een boekenbon van een tientje
worden’ en inderdaad, mijn prijs van
de trekking was in dit geval een tegoedbon bij een bloemenzaak van
tien euro. Er werden ook nog lootjes uitgedeeld voor een loterij in de
pauze en ik had nummertje 480.
Tien prijzen gingen er eruit. Maar
de loterij had ook nog een hoofdprijs. Laat ik die nu gewonnen hebben! 250 euro aan cadeaubonnen
bij alle deelnemende bloemenzegelwinkeliers! 250! Dat is nog eens
de moeite! Daar kan ik toch lekker
van shoppen, niet waar? Ik ben blij.
Mijn moeder had een voorgevoel
die avond en had even van te voren een kaartje voor mij geschreven
met de tekst; ‘Hartelijk gefeliciteerd,
lieve schat’. We hebben gegierd van
het lachen, toen ze hem mij in mijn
handen duwde. Burgemeester Jeroen Nobel riep, toen ik al lachend
de prijs in ontvangst nam, door zijn
microfoon: ‘Nou mensen, Miranda lacht niet alleen als ze iets wint
hoor, dat kan ik u verzekeren.’ Mijn
avond kon niet meer stuk. Een bloemenbon, een prachtige bos tulpen,
shoppen till I drop én een felicitatiekaart.. En nee, ik zal nooit meer zeggen: ‘Ik win nooit wat’. Het tij is gekeerd. Ik vóel het. Dus, lieve postcodeloterij, mijn postcode is 1431..
haha!

Bij Groei en Bloei in Hornmeer

Dialezing over Indonesië
Aalsmeer - Donderdag 11 februari is de heer Boersma uit Emmeloord
te gast bij Groei en Bloei. In buurthuis Hornmeer in de Roerdomplaan
komt hij laten zien en horen hoe zijn
reis naar/door een deel van Indonesië is geweest. Hij gaat een driedimensionale diaserie vertonen Dit
betekent dat u ervaart alsof u zelf
door dit prachtige land reist. De
dia’s zijn met twee camera’s tegelijk gemaakt. Omdat beide dia’s op
één scherm geprojecteerd worden
hebben de toeschouwers een polariserende bril nodig, dit om het linker- en het rechterbeeld uit elkaar
te houden. Het geheel wordt in kleur

vertoond. Na een kort verblijf in Singapore gaat de reis naar Sumatra
waar het eiland Samosir bezocht
wordt. Daarna naar Jakarta en het
eiland Java. Vanuit Oost Java dan
naar Bali en via het noordelijk deel
van Bali naar Ubud en naar Kuta.
Uiteindelijk met de hooverspeed
naar Lombok, daarna nog een tocht
over het eiland Sulawesi en eindpunt is Tana Toraja. Het is een traditionele route welke een goed beeld
geeft van het land Indonesië.
De lezing over Indonesië bij Groei
en Bloei begint om 20.00 uur en de
toegang is gratis. Zowel leden als
niet-leden zijn welkom.

Ratjetoe in Poppentheater
Amstelland - Ratjetoe, groot verhaal over kleine beestjes, is zondag 7 februari te zien in het Amstelveens Poppentheater. Spin en
Rat, een brompot en een flapuit. Rat
komt Spin tegen als hij op reis is met
zijn één-spin-show. Dat is een show
precies voor één spin en dat komt
goed uit, want Spin is graag alleen.
Rat is niet graag alleen. Om mee te
mogen doen aan de één-spin-show
bedenkt Rat een slimme list. Maar
zijn Spin en Rat eigenlijk wel zo verschillend? Na afloop mag iedereen
meedansen. Een interactieve dansvoorstelling, speciaal gemaakt voor
kinderen vanaf 4 jaar die weinig er-

varing hebben met danstheater.
Aanvang 14.30 uur. Reserveren kan
via 020-6450439, info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl
NB: De voorstelling van Lejo’ op zaterdag 6 februari is uitverkocht.

Volleybal, 2e klasse

Oradi/Omina Heren 1
wint van Spaarnestad

Onderwater fotograferen
met duikteam Thamen
Aalsmeer - Er zijn diverse leden
van duikteam thamen die tijdens
het duiken hun fotocamera meenemen. Er is, ook in Nederland, veel te
zien onder water, zoals snoeken, paling, snoekbaars kreeftjes en onder
andere krabbetjes. Onder water is
niet de makkelijkste plek om te fotograferen. Daarbij kan hulp, tips en
tricks handig zijn. Vandaar dat zeven
leden de cursus onderwaterfotografie, na het theoretische deel, afsloten in het zwembad. De kandidaten hadden allemaal diverse voorwerpen mee genomen, zoals een
huisnummerbord, kenteken, linnen
bloemen, aquarium inhoud en zelfs
een harde schijf, waarmee onder
water werd geoefend om de spullen
goed op de foto vast te leggen. Alles
gaat zeer geconcentreerd op de fo-

to. Uiteindelijk leer je pas echt goed
fotograferen door veelvuldig in het
buitenwater foto’s te gaan maken.
Helaas is het water momenteel erg
koud. Hetgeen meteen moeilijkheid
één oplevert! Hoe bedien je de camera met die dikke handschoenen
aan? Duikteam Thamen, opgericht
op 1 oktober 1975, is een actieve
vereniging die naast het wekelijks
duiken op dinsdagavond en zondagochtend, ook nog diverse andere activiteiten organiseert en assisteert bij activiteiten in zwembad de
waterlelie. Duikteam Thamen geeft
opleidingen. Iedere donderdagavond trainen de leden in zwembad De Waterlelie aan de Dreef van
21.30 tot 22.30 uur. Kijk voor meer
informatie of foto’s op www.thamen-diving.nl

Na sportieve en muzikale acties

Team Timmerman schenkt
OTT een rolstoelfiets
Aalsmeer - In 2015 heeft Team
Timmerman gestreefd een rolstoelfiets met trap-ondersteuning te
kunnen schenken aan Ons Tweede Thuis, afdeling Hortensialaan. Er
zijn verschillende activiteiten georganiseerd om dit te realiseren. Zo
hebben teamleden op de Koningsmarkt gestaan, waar onder andere
ook door cliënten van OTT zelf gemaakte spullen werden verkocht.
De jaarlijks terugkerende fietstocht
Tour de Poel heeft 27 september
plaatsgevonden, met keuze voor de
10, 40 of 100 kilometer tocht. Er is
door een aantal teamleden de Alpen Traum gefietst. Een afstand van
252 kilometer en ruim 6000 hoogtemeters in 2 dagen. Deze tocht begon in Sonthofen (Duitsland) en
eindigde in Solda (Italië). Knap gedaan, ook voor de assistentie die erbij was. Middels sponsoring is een
mooi bedrag bij elkaar gefietst. U
was er misschien bij op 14 november toen Team Timmerman Music
aan de Poel organiseerde. Een benefietavond met muzikale omlijsting van de Rietveld Band en Jan

Leliveld in het Westeinderpaviljoen.
Het was een geslaagde avond, bedankt allemaal! De leden van Team
Timmerman zijn super trots dat het
is gelukt en hopen dat de rolstoelfiets met trapondersteuning veelvuldig gebruikt wordt door Ons Tweede
Thuis. De overdracht was een feestelijke happening!
Hospice Thamen Thuis
Voor het jaar 2016 heeft Team Timmerman gekozen voor Hospice Thamer Thuis in De Kwakel, gestart in
1997. Dit is een prachtig initiatief
waarbij er met veel aandacht wordt
gewerkt om gasten in hun laatste
levensfase te verzorgen. Dit werk
wordt voornamelijk uitgevoerd door
vrijwilligers, een groep van ongeveer 75 mensen.
Weer Tour de Poel
Alvast voor de agenda: Op 25 september organiseert Team Timmerman weer de fietstocht Tour de Poel.
Voor meer informatie kan de groep
gevolgd worden via de site www.
teamtimmerman.nl en via facebook.

Dammers doen het goed!
De Kwakel - Maandagavond stond
de ontmoeting tussen de teams van
Kunst & Genoegen en Diemen op
het programma van de hoofdklasse.
Een zware wedstrijd voor het Kwakelse vlaggenschip tegen de nummer 2 van de hoofdklasse DDV. De
in topvorm verkerende Wim Keessen nam al snel voordeel in zijn partij middels een diep verborgen damcombinatie, dat gaf zijn teamgenoten een flinke steun in de rug. Kopman Adrie Voorn was als eerste uit,
hij wikkelde naar remise af, 1-1. Ver-

volgens verzilverde Wim zijn dam en
zette K&G op voorsprong, 3-1. De
overige partijen stonden toen nog
gelijkwaardig, tot Piet van der Poel
fraai een schijfwinst afdwong. De
eindoverwinning kwam in zicht, zeker toen Rene de Jong de punten
deelde met zijn tegenstander, 4-2.
Piet nam vervolgens het zeker voor
het onzekere en bood in een voordelige stand remise aan, dit werd
gretig geaccepteerd waardoor de
einduitslag op 5-3 voor K&G uitkwam. Door deze zege nam K&G de

Aalsmeer - De Aalsmeerse heren van Oradi/Omnia deden maandag 25 januari wel en niet wat ze
moesten doen. Wat ze wel deden
was winnen. Wat ze niet deden
was hun eigen spel spelen. De uitwedstrijd in de Beyneshal in Haarlem is altijd sfeervol. Dat komt niet
door de behoorlijk gedateerde hal,
maar door de bruisende sportvereniging Spaarnestad. Bij deze grote
vereniging is er altijd veel volk langs
de kant. Dat is leuk, maar dan wil
je wel je beste spel laten zien. Maar
dat deed Omnia Oradi niet. Er was
wel inzet, maar de posities en de
passes waren rommelig. Het team
van Haarlem is iets meer op leeftijd. Geroutineerd, maar niet meer
zo snel. Het gebrek aan snelheid bij
de Haarlemmers wist Oradi/ Omnia
niet te gebruiken. In plaats van zelf
snelheid in het spel te brengen met
strakke passes en snelle aanvalscombinaties, gingen ze mee in het
tragere spel. De eerste set wisten de
Aalsmeerders met 25–12 te winnen.
Het spelritme in de tweede set was
helemaal zoek. Deze set werd met
25–18 verloren. De derde en vierde
set werden wel weer gewonnen met

25-19 en 25–18. Omdat Oradi/Omnia twee herenteams heeft die allebei in de 2e klasse spelen en die
beiden een krappe bezetting hebben was de tweede spelverdeler
van H1, deze avond aan H2 uitgeleend. Een speler van H2 viel juist in
bij heren . Aanvankelijk als buitenaanvaller, maar de laatste drie sets
als diagonaal. Slordig gespeeld of
niet, op papier staat er toch gewoon
een klinkende 3-1 in de boeken, die
drie wedstrijdpunten opleveren. Deze uitslag verstevigt de positie in de
midden-moot van de 2e klasse. En
de blijdschap in de kantine was er
niet minder om! Gezellig na de wedstrijd met het team een drankje en
(soms) hapje hoort er ook bij.
Nieuwe spelers welkom
Ben je zelf in Aalsmeer of omgeving komen wonen en ben je geinteresseerd in competitie-volleybal? Kom dan eens langs op de trainingsavond. Deze is voor de heren
om 20.30 uur op donderdag in de
Proosdijhal in Kudelstaart. Doe mee
of kijk eerst voor meer informatie op
www.svomnia.nl onder de kop van
volleybal.

Zwemmen in Papendrecht

16 Medailles voor Oceanus
Masters op NK Kortebaan
Aalsmeer - In het weekend van
donderdag 21 tot en met 24 januari
namen vijf Oceanus zwemmers deel
aan de Open NK Masters, wat dit
jaar in het fonkelnieuwe zwembad
van Papendrecht gehouden werd:
Annette de Visser, Laura Staal, Ronald Grove, Margriet Grove Lingeman en Katinka Elders verdedigden
de eer voor Oceanus en zwommen
in totaal zestien NK medailles bij elkaar: Drie keer goud, negen maal
zilver en vier bronzen medailles.
Annette (45+) zwom vijf afstanden,
verdeeld over de vier dagen. Ze was
in vorm en dat leverde om te beginnen één maal goud op en met de
200 meter vrije slag een persoonlijk record in 2.21.88. Zilver behaalde Annette op de langste afstand
de 1500 meter vrije slag in een tijd
van 20.15.11. En twee maal brons
op de strak gezwommen 800 meter
vrije slag in 10.33.37 en de 100 meter wisselslag in 1.17.30 en wederom
een persoonlijk record. Laura eveneens uitkomend in de (45+) is terug
na een lange tijd van blessureleed.
Desalniettemin toch goede tijden;
Tweede plek, zilver op de 200 meter
rugslag in 2.49.37. Verder zwom ze
naar een vierde plek op de 800 meter vrije slag en 100 rug 1.20.71 en
een vijfde plek op de 200 meter vrije
slag 2.37.41. Al met al niet gek in een
druk bezette leeftijdsklasse.

Ronald (55+) was is goede vorm
en zwom een vrij druk programma.
Hij werd Nederlands kampioen op
de 400 meter wisselslag in een tijd
van 5.41.70. Vervolgens vier keer zilver op de volgende afstanden: 100
meter schoolslag in 1.21.55, 200 meter schoolslag in 2.56.73, 100 meter
wisselslag in 1.12.23 en 200 meter wisselslag in 2.40.10. Op de 200
meter vrije slag vervolgens werd het
brons in 2.19.35. Op de 1500 meter vrije slag werd hij vierde in een
mooie tijd van 20.47.70
Margriet (50+) zwom haar specialiteit (vlinder, vrij, rug) en werd om te
beginnen Nederlands kampioen op
de 200 meter vlinderslag in 3.02.79.
Twee maal zilver behaalde ze op de
afstanden: 100 meter vlinderslag
in 1.24.38 en 200 meter rugslag in
2.54.90. De 100 meter vrije slag was
een snelle tijd van 1.12.27 (vijfde
plek) op deze populaire afstand met
veel concurrentie.
Katinka (55+) werd tweede op een
stabiel gezwommen 1500 meter
vrije slag in 24.32.07 (PR.) De 800
meter vrije slag in 12.56.63 werd
een vijfde plek en de 50 meter vlinderslag in 48.30 een zevende plaats.
Al met al een geslaagd lang en druk
bezocht zwemweekend in Papendrecht, met over 3 maanden (mei)
de ONMK lange baan in vooruitzicht in Eindhoven.

Tafeltennis

Goede competitiestart
voor Bloemenlust 1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 is de
voorjaarscompetitie in de vierde klasse goed begonnen met een
ruime 7-3 zege op het bezoekende Heemskerk 3. Johan Berk, Bart
Spaargaren en Ed Couwenberg
wonnen alle drie hun eerste enkelspel en Ed en Johan samen ook het
dubbelspel. Bart kon vervolgens niet
voorkomen dat Heemskerk op 4-1
kwam, maar Johan bracht met zijn
tweede zege de voorsprong op 5-1.
Ed speelde een razend spannende
partij tegen de sterkste Heemskerker en had in de vierde game met
een ruime voorsprong de overwinning voor het grijpen. Tegenstander
Sjaak knokte zich echter knap terug
en won alsnog de vierde en vervolgens met 10-12 ook de beslissende
vijfde game. Bart boekte zijn tweede
zege en Ed zorgde voor het zevende Aalsmeerse punt. Ook Johan kon
het net niet bolwerken tegen Sjaak,
die met 9-11 in de vijfde game voor
de 7-3 eindstand zorgde.
Gelijk en verlies
Bloemenlust 2 speelde uit tegen
tweede plaats over en dreigt er zelfs
promotie naar de ereklasse. Twee
wedstrijden resten er nog, de achterstand op koploper Den Helder
bedraagt drie punten.
Tweede en onderling
Het 2e team van K&G doet het ook
heel goed, zij voeren de 1e klasse
aan en hebben ook nog twee wedstrijden voor de boeg. Het sterke
spel van de K&G-ers zet zich ook

AMVJ 5 en begon slecht. Danny
Knol, Dirk Biesheuvel en Horst Krassen verloren allen hun eerste partij.
Het eerste punt voor Bloemenlust
werd gescoord in het dubbelspel
door Danny en Dirk, waarmee zij de
stand op 3-1 brachten. Danny won
vervolgens ook zijn enkelspel, maar
Horst verloor en zo werd de stand
4-2. De volgende drie partijen werden allen gewonnen door Bloemenlust en de achterstand werd omgebogen in een 4-5 voorsprong voor
Bloemenlust. Dirk won zelfs de eerste game met 11-0. De tegenstander werd helemaal gek van zijn topspin. Horst stond de derde game
achter met 8-2, maar wist deze toch
nog te winnen met 11-9, waarna zijn
tegenstander de vierde game, en
daarmee de wedstrijd, teleurgesteld
met 11-6 verloor. Danny verloor de
laatste partij en zo werd de einduitslag 5-5.
Voor Bloemenlust 3 was er weinig
eer te behalen tegen GSV Heemstede 1. Ton de Hollander, Dirk Piet en
Willem Visser werden met een 10-0
nederlaag naar huis gestuurd.
voort op de clubavonden. In de onderlinge competitie deed Piet Terlouw goede zaken, Wim en Adrie
strijden al jaren om een been, maar
misschien gaat Piet er wel met
heen. Bert van Wermeskerken deelt
mee in de damweelde, hij versloeg
Jan Bartels op een fraaie manier.
Naast al dit positieve doet K&G toch
een oproep voor nieuwe leden om
hun bestaan te waarborgen. Inlichtingen bij Adrie Voorn: 0297 568472.
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kinder- en jeugdkrant

Peuters De Stek ‘naar de overkant’

Jeugdschaakcompetitie

Voorlezen op Boerenvreugd
Aalsmeer - De nationale Voorleesdagen zijn weer van start gegaan.
Centraal staat het prentenboek ‘We
krijgen er een geitje bij’. Dit boek
gaat over het jongetje Mik, die naar
de kinderboerderij gaat en daar allerlei dieren ontmoet en op bezoek
gaat bij het nieuwe geitje.
Dus je snapt het al: de peuters van
peuterspeelzaal De Stek zijn samen
met de leidsters naar Boerenvreugd

Kopgroep AAS dendert door

gelopen om juist daar het boek te
lezen en op bezoek te gaan bij de
dieren! De kinderboerderij ligt immers zo goed als aan de overkant.
Wat een feest van herkenning om
alle dieren uit het boek direct ‘ live’
te zien, knuffelen of aaien.
Extra spannend was het toen de
geiten de verkeerde route naar de
wei namen en in de speeltuin terecht kwamen!
De cast van Suske & Wiske met wethouder Gertjan van der Hoeven en Peter
van Eick (rechts). Foto: www.kicksfotos.nl

‘Voor herhaling vatbaar’

Suske & Wiske de musical
in Crown groot succes!
Atletiek jeugd

Roanna koningin van cross
competitie Zuid-Holland
Aalsmeer - Op zaterdag 30 januari vond in Alphen aan de Rijn in de
stromende regen de vijfde en laatste cross plaats van de Zuid Holland Midden cross competitie. De
vele regen van de nacht ervoor had
het 1400 meter lange parcours van
de Aarcross veranderd in modder, moeras en diepe plassen water. Het was zwaar voor de kinderen. Voor de AVA jeugd hadden alleen Roanna Geleijn, Gwen Alewijnse en Steven Waasdorp voldoende crossen in deze competitie gelopen om in aanmerking te komen
voor een klassering in het eindklassement. Bij de jongens C pupillen
beet Milan Olij het spits af. Wat had
hij het zwaar op het 1400 meter lange parcours. Toch wist hij zich door
de modder te ploegen, maar finishte
wel, wat niet alle kinderen lukte. Bij
de meisjes B pupillen stond Djuna
Gersen aan de start. Djuna gaat met
de week beter lopen en zo ook deze
zaterdag weer. De eerste drie meisjes moest zij laten lopen, maar ze
hield ze in het vizier en hield daardoor haar tempo hoog. Ver voor de
rest van het veld finishte Djuna op
een hele mooie vierde plaats. Bij de
jongens B pupillen moest Steven
Waasdorp zijn vijfde plaats in het
klassement verdedigen, veel kans
om hoger te eindigen was er niet,
maar bij een slechte klassering kon
hij nog wel zakken. Justin Alewijnse
deed deze cross weer mee en was
zodoende een snelle haas voor Steven. Beide jongens begonnen voorin en handhaafden zich tot het midden van de race ook voorin. Daarna vertrok de haas, hij had zijn werk
gedaan, Justin werd mooi derde en
Steven werd zesde. Hierdoor eindige Steven uiteindelijk op een fraaie
vijfde plaats in het eindklassement
en mocht hij een mooie beker mee
naar huis nemen. Bij de meisjes A2
pupillen tot slot twee kanshebsters
van AVA Aalsmeer op het podium in
het eindklassement. Roanna Geleijn
begon de Aarcross als leidster van
het klassement en Gwen Alewijnse
als de nummer drie. Ook Naomi Olij
liep mee in de regen van Alphen.
Zoals bij iedere wedstrijd vertrok-

Roanna, Gwen en Steven met hun
prijzen van Zuid Holland Cross Competitie.
ken Roanna en Gwen, samen met
Floor Tromp van AAV’36 heel snel
en bezetten zij de eerste drie posities tijdens de race. Floor probeerde Roanna nog te volgen, waardoor Gwen op de derde plaats terecht kwam. Halverwege het 1400
meter lange parcours plaatste Roanna echter een beslissende aanval, Floor moest passen en Roanna werd uiteindelijk met grote voorsprong eerste. Gwen handhaafde
heel mooi haar derde positie. Voor
Naomi verliep de cross in de modder niet naar wens, haar schoenen
werden opgezogen door de modder
en plots waren haar schoenen weg
en stond ze op haar sokken. Schoenen weer aandoen en verder, heel
knap dat ze zelfs nog meisjes achter
zich hield ondanks het niet geplande ‘oponthoud’. De mooie klasseringen van Roanna en Gwen zorgden
ervoor dat Gwen derde werd in het
eindklassement over vijf crossen.
Koningin bij de meisjes A2 pupillen
en de trots van AVA Aalsmeer was
natuurlijk Roanna, die door drie van
de vijf crossen te winnen de terechte winnares werd van de Zuid Holland Midden cross competitie.
Deze crosscompetitie zit er op voor
de AVA jeugd, volgende week wordt
de regio cross competitie vervolgd
met de derde cross in Amsterdam.

Startsein voorleesdagen in Kudelstaart

Wethouder leest voor uit
prentenboek op OBS
Aalsmeer - Op woensdag 27 januari gingen de Nationale Voorleesdagen van start in honderden kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en

bibliotheken in Nederland. Doel van
deze dagen is voorlezen aan kinderen te bevorderen. In Aalsmeer gaf
Gertjan van der Hoeven, wethou-

Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond 29 januari was het een drukte van belang, vooral aan de kassa,
in Crown Theater Aalsmeer. Meer
dan zeshonderd bezoekers, waarvan het meeste jongeren, hadden
via de gratis kaartjes van gemeente
Aalsmeer toegang gekregen tot de
musical Suske & Wiske en de Circusbaron. Het verhaal werd precies
vertolkt naar die aflevering van het
stripboek. De baron was niemand
minder dan Ben Cramer. Volgens
Annemieke van Saarloos, vrijwilligster van het theater die ontzettend
druk geweest is met de voorbereidingen, waren de overige spelers
‘ontzettend goed gecast’. Ze vertelt:
“Vooral Jerommeke was mijn favoriet en ook Lambik kwam zo uit
de strip gelopen met zijn ijdelheid,
domme dingen en versprekingen.
Het was specifieke Suske & Wiske
humor. Ik vond het zelf erg leuk. Alle kinderen kwamen met blije gezichten de zaal uitgelopen. Daarna
mochten ze met de toneelspelers op
de foto en handtekeningen verzamelen. Na de voorstelling heb ik met
wethouder Gertjan van der Hoeven
gesproken en die was zeer te spreken over de avond. Hij zag dat we
er heel veel werk aan hadden gehad en dat we dat erg goed hadden
gedaan. Nou, dat compliment staken we natuurlijk in onze zak. Hij zei
verder dat hij voor het volgende sei-

zoen ook wel een dergelijk budget
vrij wilde maken. Waarvan akte!”
Workshop striptekenen
Annemieke vertelt verder: “Er was
tevens een striptekenaar aanwezig.
Hij komt op 3 maart terug om twee
workshops te geven in de tapasbar
van de Studio’s. Om 12.00 uur en om
14.00 uur. Kinderen kunnen op vertoon van hun toegangskaartje gratis deze workshop bijwonen, voor
anderen is ie 5 euro. Voor die van
12.00 uur kan er nog worden ingeschreven.”
Samenwerking
Lennard Gols van Cultuurpunt
Aalsmeer zei vooraf: “Met dit project kunnen kinderen uit Aalsmeer
op een laagdrempelige wijze kennismaken met hun eigen culturele omgeving. Dat is erg belangrijk,
want als de eerste kennismaking
met het theater een positieve ervaring is, is de kans groot dat ze terugkomen en zich op die manier cultureel ontwikkelen.” Directeur Peter
van Eick en Ab Eigenhuis, voorzitter
van het bestuur van Crown Theater
Aalsmeer, waren, naast Lennard en
de wethouder ook zeer te spreken
over de samenwerking met de gemeente Aalsmeer. Zij vonden de actie allemaal ‘voor herhaling vatbaar’!
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - In de 15e ronde van de
AAS jeugd schaak competitie denderen Luuk en Simon onverminderd door. Luuk speelde een gedegen partij tegen Willem, die nu definitief uit de kopgroep dreigt weg
te zakken. Simon speelde gepointeerd tegen Jasper en had ook snel
het punt binnen. De groep achter de
koplopers is vooral bezig elkaar af te
slachten. Christiaan verloor van Tim
en Sam verloor van Gijs. Hierdoor
staan de koplopers 3,5 en 4,5 punt
los! Merlijn tegen Kevin was een
zeer wisselende partij. Kevin stond
eerst op grote voorsprong, maar zag
kans om in ongeveer één zet twee
torens weg te geven. Op zich knap,
maar niet goed voor de punten!
Daarna keerde de partij helemaal
in het voordeel van Merlijn, die als
een oude Packman nu alles van Kevin sloeg. Met dame, toren en lopen
tegen koning alleen leek het pleit
beslist, maar Merlijn gaf een toren
weg. Misschien daardoor aangeslagen wilde het mat zetten maar niet
lukken en eindigde de partij in remise door herhaling van zetten. Gezien

het partij verloop een rechtvaardige
uitslag.
Onderin won Rune knap van Flora,
die nu wel erg eenzaam onderaan
bungelt, het geen bij Flora overigens
de pret niet kan drukken. Stein was
helaas afwezig, geruchten gaan dat
hij voorbereidingen voor de komst
van de paashaas aan het treffen is.
Door Ben de Leur

Handboogschieten

Target-jeugdlid Jordi 1ste
op Rayonkampioenschap

Aalsmeer - Na het NK van vorige
week in Limburg, werd afgelopen
zaterdag 30 januari bij de Amersfoortse Handboogvereniging Centaur, het Rayonkampioenschap
Handboogschieten (indoor) gehouden voor drie verschillende regio’s.
In tegenstelling tot het NK Boogschieten, waar ieder NHB lid aan
mee kan doen, is het Rayonkampioenschap alleen voor boogschutters
die deelnemen aan de Regio Competitiewedstrijden. Na twee rondes
van 30 pijlen met een gemiddelde
van 281 punten stond Jordi Vlieland
bovenaan. In de kwartfinale hoefde
Jordi niet te schieten, omdat er een

oneven aantal boogschutters waren.
Ondanks een kleine blessure aan
zijn schouder, verliep de halve finale voorspoedig. Hierin versloeg Jordi zijn tegenstander uit de vorige finale op het NK. In deze finale won
hij met een verschil van 6 punten.
Jordi Vlieland is vanaf 2012 jeugdlid van HBV Target en komt op dit
Rayonkampioenschap uit in de categorie Compound Cadetten,14 tot
17 jaar. Jordi is een aanstormend
boogschiettalent in de klasse Compound, met een droom die hij volgend jaar wil realiseren: Deelnemen
aan de Vegas Shoot 2017. Dit is het
grootste indoor wedstrijd/evenement in Amerika op het gebied van
handboogschieten, met meer dan
3.000 deelnemers. Het is belangrijk
dat hij hiervoor eerst voldoende ervaring op doet bij andere internationale wedstrijden, zowel indoor als
outdoor. Mogelijk zijn er lokale ondernemers geïnteresseerd in sponsoring van Jordi met betrekking tot
materiaal en/of kleding. Voor meer
info: Reinoud Vlieland, jeugdtrainer
HBV Target.

Hoogtepunt schaatsseizoen

Sijmen en Nienke present op
Nationaal Pupillen Toernooi

Voorlezen in pyjama en
huispak op CBS Immanuel
Rijsenhout - “Ja, wij doen mee met
de Nationale Voorleesdagen van
2016”, zo stond bovenaan de informatiebrief gericht aan de kinderen
en ouders van CBS Immanuel in Rijsenhout. Op woensdag 27 januari kwamen de kinderen in hun pyjama of ‘huispak’ en met hun klaargemaakte ontbijtje op school. Terwijl
de kinderen ontbeten, konden ze
genieten van het prentenboek of het
verhaal dat door een ‘gastleerkracht’
werd voorgelezen. De leerkrachten,
gehuld in slaaptenue en op pantoffeltjes, lazen namelijk in een groep
voor waar ze normaal geen les aan
geven. Rond half 10 werden de ontbijtborden weer verruild voor de lesboeken en ging het normale lesprogramma weer van start.
Aan het einde van de ochtend was
er voor de ouders en verzorgers van

de leerlingen van de groepen 1, 2 en
3 een informatiebijeenkomst, georganiseerd door een leesconsulente van de Bibliotheek Haarlemmermeer. Ze kwam namens de school
de geïnteresseerde ouders vertellen
dat het lezen van boeken met kinderen van grote waarde is. Als kinderen veel in aanraking komen met
allerlei vormen van lezen bevordert
het de leerprestaties op school. De
woorden die in leesboeken voorkomen bevorderen de woordenschat
en tekstbegrip van de kinderen. Het
beleven van een verhaal bevordert
de fantasie van kinderen. Het is heel
waardevol om samen met een kind
een verhaal te lezen en te beleven.
Kortom: het team van CBS Immanuel heeft het leesonderwijs en de
taalontwikkeling hoog in het vaandel staan!

der onderwijs, het startsein op de
OBS Kudelstaart. Hij las voor aan
kinderen uit de groepen 1 en 2 uit
het prentenboek van het jaar ‘We
hebben er een geitje bij’ van Marjet Huiberts en Iris Deppe. De Nationale Voorleesdagen zijn tot en met
7 februari.
Gertjan van der Hoeven: “Voorlezen is erg belangrijk voor jonge kinderen. Het heeft een positief effect
op hun woordenschat, spelling en
tekstbegrip en het stimuleert hun
fantasie. Daarbij is het ontzettend
leuk om peuters en kleuters voor de
lezen. Ouders kunnen er niet vroeg
genoeg mee beginnen. Keuze ge-

noeg in Aalsmeer, want onze jeugdbibliotheek staat vol prachtige boeken. Daarbij is een jeugdabonnement van de bibliotheek tot 15 jaar
gratis.”
Zaterdag voorlezen in bieb
Op zaterdag 6 februari leest Milja Praagman van 15.15 tot 16.00
uur voor in bibliotheek Aalsmeer uit
haar prentenboek ‘Vergeet mij nietje’ en haar nieuwste prentenboek
‘Oei! een vlek’. Geschikt voor kinderen van 2 tot en met 7 jaar. Meer informatie is te vinden op de website van de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl

Aalsmeer - Een hoogtepunt van
het schaatsseizoen van wedstrijdrijdende pupillen is ongetwijfeld het
Nationaal Pupillen Toernooi (het officieus NK pupillen) dat jaarlijks in
het Groningse Kardinge wordt verreden. Er alleen al voor uitgenodigd
worden is een hele prestatie, aangezien alleen de snelste pupil van
iedere ijsbaan in Nederland een ticket krijgt tot dit Nederlands Kampioenschap, aangevuld met de best
geplaatsten van de nationale ranglijst. Zo komt het dat de 28 snelste
pupillen jongens en meisjes aan de
start staan in drie leeftijdscategorieën, van 11, 12 en 13 jaar. De stg
VZOD had ook dit jaar trots twee
ijzers in het vuur; bij de jongens
pupillen B was het Sijmen Egberts
en bij de meisjes pupillen A mocht
Kudelstaartse Nienke van Dok de
clubkleuren verdedigen.
Het was een spannend evenement,
waar halverwege het toernooi, Stefan Groothuis als mystery guest opdook, die een inspirerende 1000
meter liet zien.
Nienke reed dit jaar een 500 en een

1000 meter. Op de eerste afstand
lukte het haar net niet om haar beste tijd aan te scherpen, maar ze herpakte zich goed door een hele sterke 1000 meter te rijden. Met een dik
persoonlijk record van 1.34.11 pakte ze een 8e plaats op deze afstand.
In het totaal klassement eindigde ze
op een mooie 11e plaats.
Na zijn overwinning van afgelopen jaar bleek Sijmen ook dit jaar
een klasse apart. Dat hij hard kon
rijden is bekend, maar dat hij landelijk ook op het hoogste niveau
schaatst werd in Groningen duidelijk. Met overmacht won Sijmen de
openingsafstand van 500 meter in
een tijd van 43.53. Bij de afsluitende 700 meter reed hij naar een snelle 1.00.93. Door beide afstanden te
winnen, stelde hij de eindoverwinning in het jongens pupillen B toernooi veilig. Voor beide afstanden
ontving Sijmen ook een Toernooi
Record Oorkonde, wat inhoud dat
tijdens dit toernooi nog nooit een
pupil in deze categorie zo snel deze
afstand heeft afgelegd. Een prestatie om trots op te zijn!

Sijmen ontvangt de beker uit handen van Stefan Groothuis.
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Voetbal zondag

Zaalvoetbalcompetitie

RKDES moet meerdere
erkennen in NFC: 0-2

ZABO ronde 10 in Proosdijhal
Kudelstaart - De ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt zaterdagavond
6 februari voortgezet met de tiende speelronde. De eerste ronde van
de tweede competitiehelft wordt
gespeeld in de Proosdijsporthal
aan de Edisonstraat. Het programma begint dit keer iets later vanwege een uitgestelde wedstrijd. Om
19.20 uur is de aftrap bij LEMO tegen Café Sportzicht. Om 20.05 uur
start de partij tussen Koning Nieuwendijk en Amsec Piller. Om 20.50
uur begint FC Madrevo aan het duel tegen EZ Flower en om 21.35 uur
is er als afsluiter Kids Aktief tegen

IBH Aalsmeer. De topper tussen
koploper Sportcafé de Midi’s en Atlas Lions is verschoven naar 13 februari. Op zaterdag 6 februari vindt
in de KDO-sporthal de finale-avond
plaats van het welbekende Quakeltoernooi. Sportcafé de Midi’s heeft
zich onlangs voor deze finale-avond
geplaatst en gaat in De Kwakel de
titel van 2015 verdedigen.
Stand ZABO: Sportcafé de Midi’s
9-27, Atlas Lions 9-24, Kids Aktief
9-18, IBH Aalsmeer 9-12, Amsec
Piller 9-12, Café Sportzicht 9-10, LEMO 9-8, EZ Flower 8-7, FC Madrevo
8-7, Koning Nieuwendijk 9-4.

Voetbalwedstrijd tegen De Vecht

Nuttige overwinning voor
FC Aalsmeer zaterdag
Aalsmeer - FC Aalsmeer (zaterdag)
startte 30 januari voortvarend op
het nieuwe complex aan de Beethovenlaan tegen De Vecht. Het resulteerde in de zesde minuut al in
een goede kans voor Michal Kocon,
maar via doelman Sander Klarenbeek werd het een hoekschop. Tom
Doeswijk deed het dunnetjes over in
de zevende minuut. Uit een voorzet
van Eder Median schoot hij met een
bekeken lob de bal over de keeper
in de touwen, 1-0. Het was in deze
periode alles Aalsmeer wat de klok
sloeg. De Vecht stond erbij en keek
ernaar. Doelman Mike Eman van de
FC kreeg af en toe een terugspeelbal
en de bonkige De Vecht spits Kevin
Hofland stond eenzaam in de middencirkel. Een harde pegel van de
goed spelende Kevin Vermeij in de
10e minuut werd door Sander Klarenbeek uit het doel geslagen. In de
rebound drukte Calvin Koster de bal
in het doel, maar het doelpunt werd
op appel van grensrechter G.M. van
Rennes door de scheidsrechter afgekeurd. Het werd eenrichtingsverkeer naar het De Vechtdoel, maar de
passing naar de 16 meter was vaak
onnauwkeurig. De FC wilde te snel
de twee snelle buitenspelers Salih Yildiz en Michal Kocon opzoeken. De voorzetten werden geblokt
en meer dan corners en uitballen
werden het niet. De Vecht liet zien
waarom het de onderste plaats bekleed. Uit alle standen werden de
ballen naar voren of buiten de lijnen geschoten. Van enige organisatie was geen sprake. Bij de FC ging
het wat te gehaast. Een links/rechts
combinatie in de 33e minuut van
Michal Kocon ging rakelings naast.
Het werd tijd voor de pauze om het
een en ander weer recht te zetten.
Het enige wapenfeit van De Vecht
kwam in de 44e minuut. Een lob van
Kevin Hofland verdween rakelings

over de lat. Vlak erna floot scheidsrechter J. Westhof uit Utrecht voor
half time. Vanaf de 45e minuut pakte
de FC de draad weer goed op. Een
snelle aanval op rechts van Michal
Kocon in de 49e minuut werd handig via Tom Doeswijk bij Salih Yildiz
gebracht. Kiezelhard schoot Salih
de bal in de rechterbovenhoek binnen, 2-0. De FC was heer en meester en het wachten was op een hogere score. Maar De Vecht werkte
hierin niet mee. Veel oponthoud en
lukraak geschoten ballen maakten
het spelpeil voor de ruim 220 toeschouwers er niet leuker op. Wissel
69e minuut: Peter Neuvel voor Calvin Koster. FC Aalsmeer verzuimde verder afstand te nemen van De
Vecht. Doelrijpe kansen van Michal
Kocon, Tom Doeswijk en Salih Yildiz
werden niet benut voor een hogere
score. Een hoogtepunt was er nog
in de 75e minuut. Wesley van Schaik
speelde Burak Sitil aan die Michal
Kocon vond. Zijn schot vloog via de
lat hoog binnen, 3-0. De van werklust overborrelende Thomas Harte gaf in de 76e minuut Tom Doeswijk de gelegenheid om de score te
verhogen, maar dat ging mis. Wissel 78e minuut: Youssef Aamarou
voor Tom Doeswijk. Gescoord werd
er niet meer in de resterende tijd en
zo blijft FC Aalsmeer met FC Almere
op plaats één.
Komend weekend geen competitie,
maar wel zaterdag 6 februari de officiële opening van het nieuwe FC
Aalsmeer complex aan de Beethovenlaan. Met de hele dag jeugdvoetbal en een feestavond tot besluit. De competitie start weer op
zaterdag 13 februari met de uitwedstrijd tegen Benschop. Aanvang
14.30 uur. Locatie V.V. Benschop,
Koningin Wilhelminastraat 27, 3405
XP Benschop.
Jack van Muijden

Handboogschieten

Troonwissels bij HBV Target
Kudelstaart - Afgelopen donderdag 28 januari werd er bij HBV Target in Kudelstaart de jaarlijkse zogenaamde koningsverschieting gehouden. Dit is een onderlinge wedstrijd waarbij wordt bepaald wie de
beste in zijn of haar klasse is. De
eerste en de tweede plaatsen moeten hun titel in de loop van 2016
meten met winnaars van soortgelijke wedstrijden binnen Nederland
om zo de koning der koningen en
de prins der prinsen te bepalen. In
de klasse houten boog (traditioneel zonder richtmiddelen zoals vizier) mocht Fedor Boere zich Hertog noemen, daar waar hij in 2015
nog genoegen moest nemen met de

tweede plaats. In de recurveklasse
(moderne handboog met vizier) wist
Johan Ruhe zijn titel van Koning te
prolongeren. Bij de dames recurve werd Bashia Jansen de nieuwe
Koningin. Jelle Prent was net als in
2015 de beste en mag zich het komende jaar Prins noemen. In de
compoundklasse (high tech boog)
was Brandon Vijzelaar oppermachtig; hij mag zich in 2016 koning
compound noemen. Het was een
drukbezochte en gezellige wedstrijd
die als gewoonlijk perfect was georganiseerd door wedstrijdleider Peter
Bouwmeester. Interesse in de handboogsport? Kijk maar eens op www.
hbvtarget.nl.

Magie, jongleren en muziek

Feestelijke opening nieuw
clubgebouw FC Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 6 februari vindt vanaf 16.00 uur de officiële
opening van de nieuwe accommodatie van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan plaats. Weliswaar vraagt
de parkeerproblematiek nog aandacht en worden er nog twee nieuwe natuurgrasvelden gerealiseerd,
toch is nu het moment daar om de
accommodatie officieel in gebruik
te nemen. FC Aalsmeer, en voorheen de moederclubs RKAV, VV
Aalsmeer en Jong Aalsmeer United,
hebben hier jarenlang naar uitgekeken. Inmiddels worden vanaf januari
2016 alle wedstrijden naar volle tevredenheid op het nieuwe complex
gespeeld. Bezoekers zijn razend enthousiast over het nieuwe clubgebouw en kleedruimtes.
De opening krijgt een magische invulling met medewerking van illusionist en goochelaar Roy Huiskens
en voetbaljongleur Erik Borgman.
De tenues van de drie oorspronkelijke verenigingen spelen daarbij
een belangrijke rol. Erik Borgman
zal op zijn eigen wijze ook het officiële gedeelte presenteren waar onder andere architect Richard Pannekoek, wethouder Gertjan van der
Hoeven en Jerry Wijnen, namens de
KNVB, de sprekers zullen zijn. Aan-

sluitend op de opening zal zanger
Jan Leliveld het door hem gecomponeerde clublied ten gehore brengen. Vanaf 16.45 uur vindt dan de
receptie plaats, waarbij de gelegenheid is om de nieuwe accommodatie te bewonderen.
Toernooi voor jeugd
De hele zaterdag staat verder in het
teken van allerlei festiviteiten. Zo
wordt er voor de jeugd een groot
vier tegen vier toernooi georganiseerd, waaraan naar verwachting
zo’n 600 tot 700 voetballers deel zullen nemen. Voor de jongste deelnemers wordt het voetbalprogramma
afgesloten met een optreden van
goochelaar Roy Huiskens. De jongere deelnemers kunnen verder een
FC Aalsmeer ‘tattoo’ laten zetten of
heuse hair extensions nemen. Radio Aalsmeer is deze dag ook aanwezig en zal ’s middags haar populaire zaterdagmiddagmagazine vanaf het complex live uitzenden. ‘s
Avonds is er een grote feestavond
voor leden en sponsors. De bekende sfeerband Jamento zorgt daarbij
voor de muzikale bijdrage. De avond
wordt afgesloten met een grote loterij waar prachtige prijzen mee te
winnen zijn.

Blauwe Beugel schaatsers
op de Weissensee

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 6 februari:
F.C. AALSMEER
Breukelen Vet. - F.C.A. Vet. 14.30 u
Vrouwen
Geuzen VR1 - F.C.A. VR1 15.00 u
R.K.D.E.S.
Pupillen
Hoofddorp D6 -RKDES D2 11.30 u
Kon.HFC D11 - RKDES D3 13.00 u
AFC’34 D6 – RKDES D4
10.30 u
R.K.D.E.S. E1 – Hillegom E1 9.30 u
R.K.D.E.S. E2 – Argon E3
11.00 u
Legm.vogels E3 - RKDES E3 9.00 u
CSW E3 - R.K.D.E.S. E4
8.45 u
DIOS E9 - R.K.D.E.S. E5
8.30 u
R.K.D.E.S. E6 – Argon E7
9.30 u
VVC E 11 - R.K.D.E.S. E7
9.30 u
R.K.D.E.S. E8 – Roda’23 E12 11.00 u
Ouderkerk E9 – RKDES E9 9.00 u
Martinus F2 - RKDES F1
10.45 u
R.K.D.E.S. F2 – NFC F2
11.00 u
R.K.D.E.S. F3 – UNO F3
9.30 u
R.K.D.E.S. F4 – De Meer F3 9.30 u
De Dijk F4 - R.K.D.E.S. F5
9.30 u
R.K.D.E.S. F6 – HBC F10
11.00 u
Kon.HFC F15 - RKDES F7
8.30 u
Abcoude F10 - RKDES F8 13.00 u
Ouderkerk F9 – RKDES F9 9.00 u
Meisjes
RKDES MB1 – VictoriaMB1 13.00 u
DSS MD2 - R.K.D.E.S. MD1 13.00 u
NSV’46 D1 - RKDES D2
13.00 u
Overbos E2 - RKDES E1
8.30 u

S.C.W.
VEW 3 - S.C.W. 3
13.30 u
Junioren
S.C.W. B1 – DEM B5
10.15 u
CSW C2 - S.C.W. C1
13.00 u
S.C.W. C2 – Alliance’22 C6 11.00 u
Pupillen
Hoofddorp D5 - S.C.W. D1 12.15 u
S.C.W. D2 – TABA D5
8.45 u
S.C.W. E1 – Buiksloot E2
12.00 u
S.C.W. E2 – Roda’23 E6
8.45 u
S.C.W. F1 – Diemen F4
8.45 u
UNO F6 - S.C.W. F2
8.30 u
Meisjes
SCW B1 – Badh.dorp B1
12.45 u
S.C.W. MC1 – VVC MC2
10.15 u
Legm.vogels E1 – SCW E1 11.00 u
Zondag 7 februari:
F.C. AALSMEER
Alliance’22 4 - F.C.A. 2
KLM 2 - F.C.A. 3
F.C.A. 5 – Pancratius 6
F.C.A. 6 – DIOS 4
R.K.D.E.S.
Junioren
Roda’23 B2 - R.K.D.E.S. B1
AS’80 B5 - R.K.D.E.S. B2
R.K.D.E.S. C1 – DSS C2
R.K.D.E.S. C2 – Overbos C2
R.K.D.E.S C3 – OSV C2
AS’80 C8 - R.K.D.E.S. C4
Foto: www.kicksfotos.nl
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Rijsenhout - Afgelopen weken
toen koning winter zijn intrede deed
en een paar ijsdagen gaf, waren er
al een aantal fanatiekelingen die zoals elk jaar de eerste marathon op
natuurijs wilde organiseren. Dit jaar
was ijsclub Haaksbergen aan de
beurt, die een mooie ijsvloer neergelegd had. Van IJsclub de Blauwe
Beugel mochten de landelijke rijders meerijden en Mats Stoltenborg
eindigde op een 15e plaats, en Nicky van Leeuwen reed zich naar een
23e plaats in de uitslag bij de dames. Direct hierna vertrok het gehele peloton naar de Weissensee
in Oostenrijk, waar een tweetal weken een groot aantal wedstrijden
verreden werden. Bij het NK marathon op natuurijs over 100 kilometer
werd Mats Stoltenborg 48e, Bart v/d
Vlugt 15e en Nicky v Leeuwen bij de
dames 46e. De dag ervoor werd het
Open Oostenrijks kampioenschap
verreden, hier behaalde Bart een 3e
en podiumplaats. Bij de Alternatieve Elfstedentocht over 200 kilometer werd Bart 22e en Mats eindigde
op een 36e plaats, Nicky moest helaas voortijdig afstappen. In de laatste wedstrijd om de Aart Koopmans
trofee werd Bart 20e, Mats 25e en
Nicky 37e. Maar vlak ook de recreatieve toerrijders van de Blauwe Beugel niet uit welke de Alternatieve
Elfstedentocht hebben uitgereden
over 200 kilometer. Dick Langhout,
al jaar en dag de sponsor van de ijsclub, trok dit jaar de ‘stoute’ schaatsen aan om ook aan deze tocht mee
te rijden. Hij reed samen met Bjorn
Stoltenborg, de 200 kilometer onder
de 7 uur. Pieter Herweijer heeft hem
afgelopen vrijdag volbracht en Adrie
Schrama presteerde het om de lange tocht zowel dinsdag als vrijdag
uit te rijden.

Wedstrijden in Nederland
Maar ook in Nederland is er door
verschillende rijders van de Blauwe Beugel goed gepresteerd. Bij de
eind uitslag van de jeugdmarathon
Haarlem, eindigde Igor Baars als
10de , Onno Zonneveld 12e en Luke
kooij als 15e. Op de baancompetitie in week drie en vier reed Bram
van der Zwet bij de C1 naar een 22e
plek, Leo zonneveld bij de M3 naar
een 34e plek en Remco Gerritsen bij
de M2 naar een 9e plek.
Op het zesbanentoernooi Alkmaar
op 15 januari reden Bjorn Stoltenborg en Bram van der Zwet naar
een respectievelijke 8e en 34e plek.
Bij de langebaanwedstrijden van 27
tot en met 29 december heeft Mats
deel genomen aan NK afstanden
Met twee prachtige persoonlijke records heeft hij een 13e plaats op de
5000 meter en een 6de plaats op de
10.000 gereden en daarmee Bob de
Jong in een rechtreeks duel verslagen.
De allerjongsten jeugd welke op zaterdagmorgen traint, heeft op 2 januari een 100 meter wedstrijd gereden. Voor vele hun eerste wedstrijd
wat ondanks de nodige wedstrijdspanning hele mooie resultaten opleverde.
Clubkampioenschappen
De leden van ijsclub de Blauwe
Beugel hebben nog zo’n anderhalve
maand te gaan eer dat de ijsbanen
weer gaan sluiten. Wat ze nog in het
vooruitzicht hebben zijn de deelname aan de Kees Jongert Bokaal en
natuurlijk de clubkampioenschappen voor jong en oud op zondagavond 20 maart. Voor verdere info
over de ijsclub gekeken worden op
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl of
volg op facebook of twitter.

Kudelstaart - RKDES heeft afgelopen zondag voor de tweede maal
dit seizoen verloren van NFC. Na
eerder met 2-1 te hebben verloren
werd het nu in Kudelstaart 0-2. Aan
de overwinning valt niets af te dingen, NFC was de betere ploeg. RKDES blijft wel bovenaan staan in de
tweede periode. De tweede seizoensnederlaag is een feit en weer bleek
NFC de meerdere te zijn tegen de
Kudelstaartse formatie. RKDES
moest het doen zonder Ivo Lentjes
die in de warming-up met een blessure afviel. Zijn vervanger centraal
in de verdediging was Robin van der
Steeg. In de voorhoede was Jeroen
Bakker na een vakantieperiode terug gekeerd in de basis. RKDES is
al 7 wedstrijden ongeslagen, dus elke tegenstander zou met gemengde
gevoelens aan de wedstrijd tegen
de plaatselijke FC moeten beginnen,
maar daar was niets van te merken.
NFC joeg op elke bal en RKDES
kreeg geen meter ruimte om tot een
behoorlijke aanval te komen. Niet
dat NFC veel kansen kreeg, ook RKDES keeper Tijn Kraak hoefde maar
één keer handelend op te treden in
de eerste helft toen een speler van
NFC over rechts doorbrak. De Afas/
Nieuwendijk brigade werd vastgezet op eigen helft en sporadisch
werden de pupillen van Jesse Donker gevaarlijk. Eigenlijk kwam alleen
Lars Winters een teenlengte te kort
om bij een voorzet van links succesvol te zijn. In de tweede helft leek
het er even op dat RKDES onder het

juk van NFC uit kon voetballen, wat
op enkele kansjes uitdraaide, maar
echt gevaarlijk werd het nog niet. In
de 52ste minuut wist NFC de verdiende goal te maken, een harde lage schuiver verdween diagonaal in
de beneden hoek, onhoudbaar voor
Tijn Kraak. Minpunt was wel dat de
speler gelijk zijn knie zwaar blesseerde en per brancard van het veld
moest worden gedragen, namens
RKDES beterschap. RKDES probeerde het wel, maar moest gewoon
zijn meerdere erkennen in het betere NFC dat 10 minuten voor tijd ook
nog de 0-2 op het scorebord noteerde. Het laatste kwartier probeerde
de Afas/Nieuwendijk nog om een
goal te forceren. Rutger Spaargaren kwam in de ploeg en posteerde zich op de rechter vleugel, vanaf die kant kwam toen meer gevaar.
Chiel Kok kwam als extra stormram
mee naar voren, maar zijn inzetten
gingen over en naast. Ver in blessure tijd ranselde de NFC keeper nog
een schot van Rutger Spaargaren
uit de kruising waardoor de eindstand 0-2 bleef.
Jammer maar ach, over 14 dagen
uit tegen Buitenveldert weet RKDES wat ze te doen staat: winnen!
Het enige wat telt om mee te blijven
doen in de tweede periode, maar
ook natuurlijk nodig om aan het einde van de competitie bij de top te
horen. Komend weekend is het carnaval, dus geen competitie verplichtingen.
Eppo

Voetbalwedstrijd tegen Nautilus

Niet overtuigend, maar
winst voor FC Aalsmeer
Aalsmeer - Op de eerste vijftien
minuten na was het de FC Aalsmeer
dat afgelopen zondag 31 januari tegen Nautilus de meeste aanspraak
had op de overwinning. Reeds in de
eerste minuut was daar een levensgrote kans voor Lars Postmus van
FC Nautilus. Deze speler was razendsnel en via de zijlijn wist hij de
FC Aalsmeer defensie onder druk te
zetten. Bij de thuisclub was er alles aangedaan om de drie punten
in Amstelveen te houden. Na vijftien minuten was het ergste gevaar
geweken en de bezoekers kregen
meer en meer grip op de wedstrijd.
Een van de harde werkers deze dag
was wel Joost van de Zwaard, overal te vinden, steeds aanspeelbaar.
Ook Jouri van de Schraaf behoorde tot de uitblinkers, hard werken,
dat dan ook later in de wedstrijd beloond zou worden. Dat FC Aalsmeer
steeds meer druk ging uitoefenen
bleek uit het feit de Nautilus voorwaartsen amper nog over de middenlijn kwamen. Vijftien minuten
voor de rust was een terecht toegekende vrije trap er de oorzaak van
dat de FC Aalsmeer op de zo gewenste voorsprong kwam. Het was
Damian Veldman die de doelman
van Nautilus, Niels Wuthrich, verraste: 0-1. Vlak voor de rust was het
Bas van de Border van Nautilus die
met zijn inzet de paal raakte.
Of het aan de conditie lag of niet,

Nautilus had niet veel meer in te
brengen. De FC Aalsmeer moest
hier gebruik van maken. Men wist
elkaar beter te vinden in de combinaties, het was allemaal nog geen
100 procent, maar het liep allemaal
een stuk beter als vorige week tegen De Germaan/De Eland. Wie ook
opviel, was de veel te veel fluitende scheidsrechter, ook conditioneel niet erg best, af en toe liep het
enigszins uit de hand. Ook het vele
praten van de thuisclub deed geen
goed aan de wedstrijd. In de vijf en
vijftigste minuut was het Jouri van
de Schraaf, die uit één van de vele kansen wist te scoren. Een prachtig doelpunt! Met een perfecte lob
wist hij doelman Niels Wuthrich te
passeren: 0-2. Jammer was het dat
er te weinig gekeken werd naar de
vrijstaande spelers. Van de Zwaard
stond keer op keer vrij, zonder in het
spel gekend te worden. Een beetje
meer inzicht was hier wel op zijn
plaats geweest. Twaalf minuten voor
tijd was daar de Poolse inbreng,
het was Pavlo die de moegestrede
Alexander Goes kwam vervangen.
Terugkijkend op deze wedstrijd, het
was allemaal niet overtuigend, maar
de inzet was er weer, en het belangrijkste: 2-0 winst! Komende zondag
is de FC Aalsmeer vrij. En op 14 februari speelt de FC Aalsmeer thuis
tegen Ankaraspor.
Theo Nagtegaal

Koppelkaarten
BV Hornmeer

cesvolle. Met een score van 10696
mocht zij de beker mee naar huis
nemen. Op twee is Frits Zeldenthuis
geëindigd met 10629 punten en op
nummer drie Ada van de Voort met
10133 punten.

Aalsmeer - Vrijdag 5 februari is er
weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer in het buurthuis aan
de Roerdomplaan 3. Iedereen is van
harte welkom, aanvang 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en inschrijving. Het klaverjassen op vrijdag 29 januari is gewonnen door Corry Balder met 5543
punten, op twee Plony de Langen
met 5353 punten en op drie Chris
van Wijhe met 5284 punten. De poedelprijs was voor Erna Noordermeer
met 3741 punten. Van de 40 klaverjassers tijdens de kwart marathon
afgelopen zaterdag 30 januari was
Irma Mandemaker de meest suc-

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende speelmiddag van de OVAK is op woensdag 11
februari vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 27 januari is gewonnen door Wil van Es met 5733 punten,
gevolgd door Ineke Nuijens met 5690
punten, Ria Pieterse met 5374 punten
en Jan Alderden met 5292 punten.
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Kienavond voor
Valentijnsdag

Plaats 4 voor Bernice Ohm

De twee juniorenteams van VZOD wisten wel te winnen en maken kans op
promotie naar de 3e klasse. Foto: www.kicksfotos.nl

Korfbal, tweede klasse

VZOD laat punten liggen
in spannende wedstrijd
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
30 januari stond er een belangrijke
wedstrijd op het programma in de
tweede klasse voor het gepromoveerde VZOD/FIQAS. Bij winst was
een langer verblijf op dit niveau zo
goed als zeker. Het eveneens op de
gedeelde vijfde plaatst staande TRIAZ uit Amsterdam kwam op bezoek
in de eigen Proosdijhal. De uitwedstrijd was door de Kudelstaarters
gewonnen. De thuisploeg kwam
goed uit de startblokken. Bij een 1-1
stand na 2 minuten werd aanvoerster Dineke de Boer hard onderuit gelopen door een Amsterdamse
heer. Na verzorging gaf zij een gepast antwoord door VZOD voor de
eerste keer op voorsprong te brengen. VZOD was in het eerste kwartier duidelijk de bovenliggende partij en nam een overtuigende 5-1
voorsprong. Daarbij moet gezegd
dat er ook nog diverse opgelegde
kansen gemist werden. Iets wat de
ploeg later in de wedstrijd nog zou
opbreken. Onder andere via twee
benutte vrije ballen van Josine Verburg en een door Jessica Zijerveld
benutte korte kans onder de korf, na
slim aangeven van Martijn Vervark,
werd de marge op vijf gebracht: 8-3.
Daarna kwamen de Amsterdamse
bezoekers langzaam maar zeker beter in de wedstrijd en kropen stapje
voor stapje dichterbij. Daarbij werd
er stevig gekorfbald, maar onsportief werd het zeker niet. Na het eerste bedrijf stond er een 10-8 stand
op het scorebord en was een winnaar moeilijk te voorspellen.
Direct na de rust nam TRIAZ duidelijk het initiatief over van de thuisploeg. Binnen drie minuten hadden zij de achterstand omgezet in
een 10-11 voorsprong. Dit was een

tegenslag voor de thuisploeg. Ondersteund door luid toeterende en
trommelende jeugd op de tribune
werd de achtervolging ingezet. Josine Verburg werd onreglementair
afgestopt door haar tegenstandster
en de terecht toegekende strafworp
was voor Eric Spaargaren een ‘zekerheidje’: 11-11. Tot 14-14 werd er
door beide ploegen om en om gescoord, waarbij gezegd moet worden dat de thuisploeg wel steeds
moest terugkomen van een achterstand. Zoals eerder gezegd werden
er ook in dit stadium van de wedstrijd te veel (opgelegde) kansen
gemist. Met nog negen minuten te
spelen namen de bezoekers voor
het eerst deze wedstrijd een voorsprong van twee doelpunten: 1416. Coach Frits Visser zette Nils van
Os in voor Eric Spaargaren. Even later werd Shewa Bernsen binnen de
lijnen gebracht om een betere rebound te krijgen en zo de aansluiting te forceren. TRIAZ bracht echter de marge op drie doelpunten en
zes minuten voor tijd leek de wedstijd gespeeld. Maar VZOD/FIQAS
gaf zich nog niet gewonnen en via
doelpunten van Josine Verburg en
Martijn Vervark leek met nog drie
minuten te spelen alles mogelijk. In
de slotfase had de thuisploeg geen
geluk en wist helaas geen gelijkspel
meer uit het vuur te slepen en eindigde het duel in 16-17. “Wel een zure nederlaag, maar we hebben alles
nog in eigen hand”, aldus, de na dit
seizoen afscheid nemende coach,
Frits Visser. Evenals vorige zaterdag
deden de junioren en VZOD 3 en 2
wel goede zaken door de volle winst
te pakken. Hierdoor maken zowel
team 2 als team 3 nog kans op promotie naar de 3e klasse.

BeNe League handbal

Aalsmeer eindigt als vijfde
Aalsmeer - De wedstrijd bij Tongeren duurde voor de mannen van FIQAS Aalsmeer afgelopen zaterdag
30 januari precies 40 seconden te
lang. Op dat moment stond het namelijk nog 30-30 en waren ze geplaatst voor de Final Four. Maar, ze
moesten die nog wel door zien te
komen met vier spelers tegen de
zes van Tongeren door twee (misschien wat onnodige) tijdstraffen
op rij. Dat hielden ze uiteindelijk net
niet vol en zo ging Tongeren er met
de overwinning en Achilles Bocholt
er met het laatste ticket voor de BeNe League finale vandoor. Ontzettend jammer, zeker omdat FIQAS
Aalsmeer het grootste deel van de
wedstrijd zeer goed speelde en ook
voor stond. Na een 6-4 voorsprong
in de beginfase werd een achterstand van 8-10 weggewerkt en omgezet in 15-14 bij rust. Dat werd na
de pauze eerst nog iets uitgebouwd,
voordat Tongeren weer gelijk wist te
komen. Vanaf 21-21 werd het ontzettend spannend en golfde de
wedstrijd op en neer. Maar na 2626 was er toch weer een ruime marge voor de Aalsmeerders: 29-26 met
nog een paar minuten op te klok.
Dat het uiteindelijk toch nog mis
ging had de ploeg grotendeels aan
zichzelf te danken. Twee tijdstraffen (nog wel uitgedeeld in de aan-

val) vlak voor tijd deden hen de das
om, want dat cadeautje van dubbel overtal namen de Belgen dankbaar in ontvangst. Het leverde FIQAS Aalsmeer uiteindelijk de vijfde
plaats en een flinke kater op!
Nacompetitie
Na de BeNe League, waarvan dit
weekend nog de finale wordt gespeeld, keren de deelnemers, waaronder FIQAS Aalsmeer terug in de
Nederlandse competitie. Van 13 februari tot en met begin mei strijden daarin acht clubs om een plaats
in de finale (best of three) om de
landstitel. Dat zijn behalve de mannen van FIQAS Aalsmeer, die van:
Kras/Volendam, OCI/Lions, Targos/
Bevo, JMS/Hurry Up, Quintus, E&O
en Tachos. Er wordt een hele competitie gespeeld met zeven uit- en
thuiswedstrijden. De mannen van
FIQAS Aalsmeer zullen meteen al
de eerste twee speelrondes moeten
inhalen, want voor hen staan in februari eerst nog wedstrijden om de
Challenge Cup op het programma
tegen het Luxemburgse Handball
Esch. Zondag 14 februari, 18.00 uur:
Challenge Cup: Handball Esch - FIQAS Aalsmeer. Zaterdag 20 februari, 19.15 uur: Challenge Cup: FIQAS
Aalsmeer – Handball Esch

Eerste Divisie handel

Dames FIQAS verliezen
na spannend duel
Aalsmeer - Eerder in het seizoen was
de thuiswedstrijd tegen Foreholte vrij
makkelijk door de Aalsmeerse dames
gewonnen (39-19). Zaterdagavond
in Voorhout ging het er iets anders
aan toe. De thuisploeg wilde duidelijk
graag iets rechtzetten en zo werd het
vanaf minuut één een spannende en
pittige wedstrijd. In de beginfase kon
FIQAS Aalsmeer nog profiteren van
foutjes van Foreholte en scoren via
de break out, maar gaandeweg kwam

Foreholte beter in de wedstrijd. Dus
moesten de Aalsmeerse doelpunten
meer van afstand komen. In de eerste helft lukte dat prima, maar ook de
tegenstander schoot met scherp en
zo hielden de ploegen elkaar in evenwicht en gingen rusten bij een 16-16
tussenstand. In de tweede helft was
het initiatief in eerste instantie weer
voor FIQAS Aalsmeer, dat iets kon
uitlopen. Maar Foreholte kwam terug en korte tijd werd er aan beide

Aalsmeer - Op zondag 31 januari vond de tweede voorwedstrijd
plaats voor turnsters op niveau D1
in de turnhal van Sportexperience in
Amsterdam -Sloten. Van SV Omnia
2000 namen acht turnsters deel. Bovendien werd er ook een wedstrijd
georganiseerd voor de allerjongste turnsters, de pre-instap, op niveua D2. In deze categorie pre-instap, turnden 24 turnsters, waaronder twee Omnia-meisjes. Noë Kayser en Alisa Kockelkorn, allebei net
in januari 8 jaar geworden, maakten ondanks dat het heel spannend
voor hen was, een goed debuut op
de officiële turnwedstrijden. Noë
werd 11e met 47,30 punten en Alisa
eindigde op de 9e plaats met 48,65
punten. De turnsters van SV Omnia
turnden onder leiding van Anneke Nap, Mariët Tas en Gerda Kockelkorn. Trainster Ilse Sandifort zat
de hele dag in de jury. In de categorie instap D1 turnden 17 turnsters.
Van SV Omnia deden Lisa Luyten
en Ilse Naber mee. Lisa begon haar
wedstrijd met een prachtige balkoefening, waar ze 13,70 voor kreeg.
Een goed begin dus, maar daarna
liep het allemaal iets minder. Totaal
scoorde Lisa 49,60 punten, goed
voor de 10e plaats. Ilse eindigde met

49,00 punten op de 12e plaats. In
de categorie pupil 1 D1 turnden 15
turnsters. Van SV Omnia deden er
vier mee, die allemaal vlak achter elkaar eindigden. Bernice Ohm scoorde 51,55 punten en kreeg een medaille voor de 4e plaats. Dit was tevens de enige medaille die SV Omnia in deze wedstrijd behaalde. Dus
alle eer aan Bernice! Lotus Baardse
turnde op de balk voor het eerst een
radslag in haar oefening, maar bleef
er helaas niet opstaan. Lotus scoorde 51,35 punten en werd 5e. Zuzanna Rydzinska eindigde met 51,15 op
de 6e plaats en Ayanna Hardjoprajitno werd 7e met 50,05 punten.
In de categorie Pupil 2 D1 turnden
17 meisjes. Van SV Omnia turnden
Britt Beelen en Jet van Kooten mee.
Britt werd 8e met 52,85 punten en
met precies een punt verschil eindigde Jet op de 12e plaats met 51,85
punten. De pre-instap wedstrijd was
een losse wedstrijd. Dat wil zeggen
dat hieraan geen doorstroming naar
een vervolgwedstrijd aan verbonden is. Echt een oefenwedstrijd voor
debuterende meisjes. De doorstroming geldt wel voor de D1. Helaas
is nog bekend niet wie er aan de
regio-kampioenschappen mogen
deelnemen. Dit hangt ook af van de

resultaten en het aantal deelneemsters in de andere rayons.
Drukke dag
Deze wedstrijddag in Amsterdam,
moest mede georganiseerd worden
door SV Omnia 2000. Samen met
GV de Badhoeve heeft SV Omnia
een hele goede organisatie neergezet met medewerking van vele turnsters, die voor de jurybriefjes
en de score-borden moesten zorgen. Ook verleenden vele ouders
hulp met het invoeren van de uitslagen in de computer, hulp bij de info-stand en de catering voor de juryleden. Al met al een hele drukke
dag, maar met vele complimenten
voor de goede organisatie, mag SV
Omnia 2000 terugkijken op een geslaagde wedstrijddag.

Voor inzet en prestaties in triatlon

Stimuleringsprijs voor jong
talent voor Davy Heijsteeg
Aalsmeer - Afgelopen week vond
de jaarlijkse sportgala-avond plaats
van de gemeente Amstelveen, waarin de kampioenen in de gemeente Amstelveen gehuldigd werden.
Daarnaast was er ook de verkiezing
van de talenten van 2015. Uit de 140
atleten met een talentstatus bij het
Amstelveense sportbedrijf werden
drie genomineerde opgeroepen. Uit
deze drie genomineerde, een wielrenner, een schermer en een triatleet. Triatleet Davy Heijsteeg werd
uiteindelijk door een vakkundige jury gekozen tot talent van het jaar.
Hij won de stimuleringsprijs voor
jong talent van het jaar 2015 binnen de gemeente Amstelveen. Davy heeft deze prijs gewonnen door
zijn inzet en prestaties binnen de
triathlonsport. Hij is sinds 2014 opgenomen in de Nationale Junioren
Selectie en draait, als 16 jarige atleet, mee in de Nationale Triathlon
Competitie. De Rabobank reikte een
mooie cheque uit met een geldbedrag om hem te stimuleren zijn talent verder te ontwikkelen. Davy was zeer verheugd en bedankte
zijn trainers, ouders, familie, sponsoren en vereniging. Hij gaf aan dat
hij het geldbedrag gaat gebruiken
voor sportbenodigdheden en aan de
deelname aan de nationale en inter-

nationale wedstrijden in 2016. Na
Menno Koolhaas en Jeffrey Reijnders is Davy een aanstormend talent van het Oceanus Triathlon Team
Aalsmeer waar u nog veel van gaat
horen in de toekomst.
Vrijwilliger van het jaar
Ook Ton Kleijberg werd in het zonnetje gezet als vrijwilliger van het
jaar. Ton heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de vereniging en de
triathlonsport in het algemeen. Hij
heeft namens de vereniging vele clinics op de scholen gegeven in Amstelveen en Aalsmeer om zo de Triathlon bekend te maken en nieuwe
leden te winnen. Ton is daarnaast
ook assistent trainer bij de jeugd en
doet de PR en Sponsoring voor de
Triathlon. Het was een mooie avond
met de aandacht voor de sport, wellicht kan dit evenement ook een vervolg krijgen in Aalsmeer. Er zijn namelijk ook vele talentvolle sporters
in de gemeente Aalsmeer!
Uithoorns mooiste kleurt paars
In voorbereiding op het Triathlon
seizoen 2016 worden er door de
jeugd afdeling en diverse senioren diverse georganiseerde loopjes mee gedaan. Afgelopen zondag deden veel van de leden mee

Internationaal schermtoernooi

15-Jarige Daniël Giacon
wint goud bij senioren
Aalsmeer - Op 31 januari vond alweer de 30e editie van het internationale Sista USC schermtoernooi
plaats in Amsterdam. De 15-jarige Daniël Giacon uit Aalsmeer
deed mee in de categorie Senioren.
De poule kwam hij met groot gemak door. Hij won alle partijen en
had slechts 4 tegentreffers. Daarmee stond hij 2e op het tableau van
33 schermers. In de eerste eliminatie trof de Aalsmeerder een Italiaanse tegenstander. Hij won de partij
met 15-0. Daarna won hij met 15-5
de volgende partij. In de kwartfinale speelde Daniël tegen een doorgewinterde veteraan en in de halve finale tegen een schermleraar.
Ook deze partijen wist hij respectievelijk met 15-10 en 15-6 naar zijn
hand te zetten en daarmee stond hij
in de finale. Na een start met achterstand tegen de Duitse medefinalist, liep het tot 7-7 aardig gelijk op,
maar daarna wist Daniël de partij te
keren en won met 15-9. Naast de
gouden medaille wordt bij het Sista
toernooi traditioneel een floretkling
als prijs beschikbaar gesteld door
de firma Lieffertz. Deze komt goed

van pas aangezien Daniël eind februari afreist naar Novi Sad in Servië voor de Europese Jeugd Kampioenschappen en daar maar lieftst
vier keer in actie komt: individueel
en in teamverband bij zowel de jongens tot 17 jaar als bij de jongens
tot 20 jaar. Om de reis en het verblijf te bekostigen is Daniël op zoek
naar sponsors. Wilt u dit schermtalent helpen? Neem dan contact op
met dgiacon@hotmail.com.

kanten zelfs even helemaal niet gescoord. Dit mede dankzij twee sterke
keepsters. In de slotfase was Foreholte net iets scherper en wist een klein
gaatje te slaan en dat vast te houden
tot het eind: 25-22. Hierdoor blijven
de Aalsmeerse dames op plaats een
gedeelde vijfde plaats in de Eerste
Divisie met evenveel punten als Fortissimo en Foreholte.

vorige week spelen de dames van
FIQAS Aalsmeer aanstaande zaterdag 6 februari weer een wedstrijd in
de eigen Bloemhof. De tegenstander is Hellas uit den Haag, de nummer tien van de Eerste Divisie, waarin de Aalsmeerse dames op een gedeelde vijfde plaats staan. Het onderlinge verschil is negen punten. Eerder
in het seizoen werd de uitwedstrijd
door FIQAS Aalsmeer gewonnen met
24-16. De wedstrijd begint zaterdag
om 20.45 uur.

Zaterdag thuis
Na de uitwedstrijd bij Foreholte van

Kudelstaart - Donderdagavond
11 februari organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een Valentijns-kienavond. Veertig fantastische prijzen die in het teken staan
van de naderende Valentijnsdag liggen te wachten op een nieuwe eigenaar. Wie het snelst zijn kienblaadje vol heeft mag als eerste
een keuze maken uit de vijf prijzen
die in elke ronde te winnen zijn. Na
vier ronden komt er een pauze om
even te genieten van een kopje koffie of een drankje. Als de acht ronden gespeeld zijn komt de knaller
van deze avond, een superprijs met
een waarde van ongeveer 125 euro. Kom ook gezellig kienen in het
dorpshuis te Kudelstaart. Aanvang
is 20.30 uur.

Henk wint op
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 28 januari is het kaarten gewonnen door Henk Buskermolen
met 5431 punten, op twee Riet Pothuizen met 5321 punten en op drie
is Wim Buskermolen Pzn geëindigd
met 5181 punten. Bij het jokeren
was deze week Henny de Wit met
145 punten de beste, is Kees van
de Meer tweede geworden met 146
punten en Gerard de Wit derde met
542 punten. Belangstelling voor deze kaartmiddag? Kom gerust eens
kijken. Voor inlichtingen: Mevrouw
R. Pothuizen, telefoon: 0297-340776.

Weer baanloop
bij atletiekclub
aan de 5, 10 of 16,1 kilometer van
Uithoorns Mooiste. De jeugdopleiding deed met vele atleten van 8 tot
16 jaar mee. Bijna alle atleten deden deze afstand voor het eerst en
wat deden ze het goed. Alle atleten
liepen een persoonlijk record op de
5 kilometer. Vincent van Dijk, Justin Heijsteeg , Thara Kleijberg, Danique Pannenkoek, Floortje Krijtenberg, Niels Lekkerkerk, Bing van
Son en Max de Vries liepen tussen
de 21 en 32 minuten, wat neerkomt
op 9 tot 14 kilometer per uur!. Ze lieten daarmee menig hardloper achter zich. Davy Heijsteeg had zijn zinnen gezet op zijn debuut op de 10
kilometer, helaas werd zijn groepje
in de laatste kilometer verkeerd gestuurd waardoor zij 700 meter extra
gelopen hebben. Uiteindelijk met
een tijd van 39.53! Ook de senioren lieten zich weer zien. Ton Kleijberg, Ania de Vries, Jan van Dijk,
John Heijsteeg liepen de 5 en 10 kilometer door het mooie gebied van
Uithoorn. Jan van der Meer had na
een jaar sabbatical, weer de veters gestrikt om te genieten van de
mooie sport. Corné Klein heeft ook
de smaak weer te pakken en finishte op de 16,1 kilometer als voorbereiding op mogelijk een lange triathlon afstand begin augustus. Ook
Mariska Visser liep de 16.1 kilometer en eindigde als tweede op deze
afstand in een tijd van 1.08.28.
Wil jij ook eens mee trainen? Kom
dan op dinsdag om 17.45 uur naar
zwembad de Waterlelie aan de
Dreef en vraag naar John of Ton en
train een keer gratis mee.

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - De volgende kaartavond van Allen Weerbaar is op
maandag 8 februari in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur voor inschrijving en koffie of thee. Het kaarten op 25 januari is gewonnen door Hein van Bemmelen met 5591 punten, gevolgd
door Adri Groenendijk met 5389,
Jan de Nooij met 5363, Vera Könst
met 5248 en Frans Braat met 5098
punten. De poedelprijs was voor
Paul Könst en de marsenprijs is uitgereikt aan Rinus de Jong. Bij het
jokeren is de eerste prijs behaald
door Matty Groenendijk en onderaan eindigde Jopie de Vries.

Wandelen met
de Nivon
Aalsmeer - Wandelen is vooral als
je wat ouder wordt gezond voor lichaam en geest. Loop eens een
keer mee met de Nivon Aalsmeer.
De wandeling start elke vrijdag om
9.00 uur op het Hortensiaplein. Afstand circa 16 kilometer. Inlichtingen bij Jan de Jong via 020-6436334

Aalsmeer - Op woensdag 10 februari kan iedereen weer meedoen met
de recreatieve baanloop bij Atletiek
Vereniging Aalsmeer aan de Sportlaan 43a. Belangstellende hardlopers kunnen kiezen uit de afstanden 1, 3 of 5 kilometer. Deelname kost 2 euro voor niet-leden van
AVA. Het startschot wordt gegeven
om 20.00 uur en inschrijven kan tot
15 minuten voor aanvang in de kantine. Er wordt gelopen met een Ipico loopchip die aan de deelnemers
wordt uitgeleend. Kleedkamers met
douches zijn beschikbaar. Na afloop
ontvangen de meeste deelnemers
een prachtige plant. Ook supporters
zijn van harte welkom. Voor verdere
informatie: www.avaalsmeer.nl

Programma
handbal
Zaterdag 6 februari:
10.00 u: FIQAS E3 – Havas
10.55 u: FIQAS F1 – Legmeervogels
10.55 u: FIQAS F2 – Legmeervogels
20.45 u: FIQAS dames 1 – Hellas
(Eerste Divisie)
Zondag 7 februari:
13.20 u: FIQAS heren 4 – Najaden
15.00 u: FIQAS heren 2 – Aristos
(Eerste Divisie)
16.10 u: FIQAS jongens C2 –
Nijenrodes
17.10 u: FIQAS meisjes B2 - Vrone

Kaartavond OAB
Aalsmeer - Op dinsdag 9 februari
kunnen liefhebbers komen kaarten
bij buurtvereniging Ons Aller Belang. Er gaat gekaart worden in het
Parochiehuis in de Gerberastraat.
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten
verdeeld. De deur gaat open voor
inschrijving om 19.30 uur. Na drie
spellen wordt weer een leuke verloting gehouden waarmee mooie prijzen te winnen zijn.

Darten in Middelpunt

Ben verzilvert
dubbels en wint
Aalsmeer - Op dinsdag avond 26
januari is er een sportieve dartscompetitie gespeeld, waarbij de
onderlinge strijd gewonnen werd
door Ben van Dam, die zijn dubbels steeds vaker weet te verzilveren en dus ook wint. Tweede werd
Kees de Lange. Hij gooide wel hoge
punten, maar hij net even de pech
dat hij op dubbel één kwam. Franklin Dolk had duidelijk z’n avond
niet, maar wist toch de derde plaats
te bemachtigen. Er is iedere dinsdagavond darten. Ook eens proberen? Iedereen vanaf 16 jaar is welkom in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. Deelname kost 2.50 euro per avond, die om 20.00 uur begint. De zaal is vanaf half acht open.
Er kan dan eerst even ingegooid
worden.

