A
JA

R PAKT

SINDS 1

888

K R A NT D

WWW.MEERBODE.NL

TEL: 0297-341900

EDITIE: AALSMEER

KORT NIEUWS:

Aalsmeer - Op woensdag 25
januari om tien voor twee in de
nacht is een auto in het water beland op de N201 net na de Waterwolftunnel richting Aalsmeer.
Oorzaak van het ongeval was
een klapband. De politie en de
brandweer zijn ter plaatse gegaan. De bestuurder, een 46-jarige man uit Huizen, was zelf al
uit de auto geklommen. Omdat
alcohol werd geroken, is bloed
afgenomen. De automobilist is
ter controle vervoerd naar het
VU-ziekenhuis. De auto is weggesleept.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!
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Een leuke baan
als chauffeur?

‘Maritiem plein’ met horeca in plaats van seringen

Metamorfose op Uiterweg
Aalsmeer - Jarenlang werden er
seringen gekweekt, echter door
de veranderende markt en de leeftijd van de eigenaren ondergaan de
percelen van Bunnik en Keessen
aan de Uiterweg binnenkort een
metamorfose. Althans als het aan
de beide eigenaren ligt. Zij hebben
de hulp ingeroepen van Van Wijnen Recreatiebouw B.V. in Deventer,
specialist op het gebied van de ontwikkeling van recreatieve verblijfsconcepten.
Die op haar beurt eind vorig jaar
een principe verzoek, voor het wijzigen van het bestemmingsplan, heeft
ingediend bij de gemeente, waardoor het mogelijk moet worden een
klein vakantiepark met circa 51 re-

creatiewoningen en een ‘maritiem
plein’ te realiseren. Het ‘maritieme plein’ wordt de publiekstrekker,
speciaalzaakjes met streekeigen
producten, verhuur van bootjes, een
atelier voor kunstnijverheid, etc. aan
het water met bovengelegen appartementen en boothuizen met studio’s en appartementen. Prominent
in het plan zal de ‘oude’ schoorsteen
van het voormalige ketelhuis, boven
de nieuwbouw, uittorenen.
De huidige aangrenzende tuinbouwkas, naast de schoorsteen,
krijgt een horecafunctie met een
terras aan het water. Zo ontstaat er
een blijvende verwijzing naar de seringenteelt van weleer en wordt er
een directe relatie gelegd tussen de

tuinbouw en de watersport, de andere publiekstrekker waar Aalsmeer
bekend om is. Op het terras kunnen op mooie zomeravonden kleine theatervoorstellingen van muziek, dans, cabaret en andere kleine podiumkunst opgevoerd worden,
het publiek kan drijvend in een eigen sloep of roeiboot van deze voorstellingen genieten.
De ontwikkeling ligt op slechts een
steenworp afstand van het bestaande centrum van Aalsmeer en kan
daardoor een belangrijke impuls
geven aan het bestaande winkelen recreatieaanbod. In de komende
maanden worden de plannen verder
uitgewerkt.

Politie zoekt
eigenaar/getuigen
Hond bijt paard
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Airco-serVice

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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Sfeerimpressie van het ‘Maritieme plein’
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Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132
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De automaten zijn al weggehaald, vanaf maandag start de sloop.

Beeld Stationsweg gaat veranderen

Start sloop ‘bankpanden’
Aalsmeer - Het beeld aan de Stationsweg gaat veranderen. Aanstaande maandag 6 februari wordt
een aanvang gemaakt met de sloop
van de twee panden van de Rabobank. Dit heeft Lidl omwonenden
laten weten in een schrijven. Beide gebouwen moeten plaatsmaken
voor de realisatie van het nieuwe
winkelpand van de supermarktketen. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden zo’n vier maanden
gaan duren. Voor deze ‘klus’ is Weever Sloopwerken geselecteerd.
In de brief geeft Lidl aan dat het
voor aanvang mogelijk is dat Weever contact opneemt met direct omwonenden voor een vooropname,

zodat Lidl er zeker van is dat als
schade ondervonden wordt door de
werkzaamheden deze vergoed kan
worden. Vastgoedacquisiteur M.K.J.
Rozema van Lidl Nederland geeft in
het schrijven de omwonenden ook
telefoonnummers en mail-adressen voor vragen over en tijdens de
sloopwerkzaamheden. Keurig verzorgd. Volgens een snelle berekening start Lidl met de bouw van het
winkelpand in juni. Diverse inwoners van het Centrum hebben aangegeven de locatie van de toekomstige Lidl niet echt heel gelukkig te
vinden. Gevreesd wordt voor een
toename van verkeer in een gebied
dat dagelijks al ‘vol’ loopt.

Politie zoekt getuigen!

17-Jarige inwoner door 3
plaatsgenoten mishandeld
Aalsmeer - Rond twee uur in de
nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28
januari is een 17-jarige inwoner mishandeld door drie plaatsgenoten.
De jongen fietste met een vriend op
de Van Cleeffkade en zag één van
de drie mannen ietwat zwalkend
richting de Burgemeester Kasteleinweg lopen. Er is een praatje met de
man gemaakt, maar de goede sfeer
sloeg vrij snel om in agressie. De
twee jongens besloten er vandoor
gegaan. Op dat moment arriveerden
de twee vrienden van de man en al
snel ontaarde de ontmoeting in een
vechtpartij. De 17-jarige jongen is
op de grond gegooid en door de
twee later gekomen mannen op z’n
hoofd geschopt en geslagen. Zijn
vriendje werd in bedwang gehouden door de derde man. Omdat de
twee jongens zich al behoorlijk bedreigd voelden, is 112 gealarmeerd.
Tijdens de mishandeling is het mo-

bieltje van de jongen op de grond
gevallen, maar 112 is bereikt en het
schoppen, slaan en schelden werd
gehoord. De politie is direct met een
aantal wagens ter plaatse gegaan,
evenals medewerkers van de ambulancedienst. De jongen is behandeld
in de ambulance en voor controle naar het ziekenhuis vervoerd. De
drie mannen, van 36, 39 en 42 jaar
uit Aalsmeer, zijn gearresteerd en
voor verhoor meegenomen. Inmiddels zijn de mannen weer vrij, maar
zij zullen zich moeten verantwoorden bij justitie. De moeder van de
jongen is verbijsterd over de daad
van de drie inwoners. Haar zoon
is behoorlijk geschokt en reageert
bang op straat. Zij vraagt zich af wat
de reden is en of er mogelijk nog op
z’n minst excuses komen. De politie hoopt meer getuigen te kunnen
spreken. Alle informatie is welkom.
Bellen kan naar 0900-8844.

Aalsmeer - Op zondag 29 januari rond 13.45 uur is op de grote parkeerplaats bij de Bosrandweg en de Rietwijkeroordweg
een paard ernstig verwond door
beten van een hond. De amazone reed met haar paard het Amsterdamse Bos in en zag daar een
man met een hond lopen. Het betrof een grijs witte pitbull. De
hondenbezitter lijnde zijn hond
aan voor de veiligheid van het
paard, echter na een paar honderd meter ging de lijn weer af en
draaide de hond zich om en ging
vervolgens toch achter het paard
aan. De hond viel het paard aan
bij het rechter voorbeen. De eigenaar van de hond kreeg de hond
niet los, maar deze liet uiteindelijk zelf los. Hierop liet de man de
amazone en het gewonde paard
achter zonder zijn identiteit bekend te maken en vertrok in een
zwarte Seat (hatchback). Signalement van de man: 180/185 meter lang, normaal postuur, blank,
donker kort haar, circa 25 à 30
jaar oud en een soort mutsje op.
De politie verzoekt de hondenbezitter zich te melden, maar vraagt
ook getuigen van dit voorval zich
te melden via 0900-8844.

Duur ‘belletje’
voor inwoner
Aalsmeer - Een 29-jarige bestuurder is het bellen in de auto vrijdag 27 januari duur komen te staan. Bij controle bleek
dat hij in het bezit was verdovende middelen. De man reed rond
17.30 uur al bellend over de Ophelialaan. Hij had kort daarvoor
iemand in de auto gehad en de
agenten vermoeden dat hij verdovende middelen verhandelde. Op de Aalsmeerderweg stelden de agenten een nader onderzoek in en met medewerking
van de bestuurder doorzochten zij de auto. Bij het stuur van
de auto troffen zij liefst 104 wikkels aan met cocaïne. De verdovende middelen en auto zijn in
beslag genomen. In de woning
van de verdachte heeft de politie ook nog eens 50 kilo illegaal
vuurwerk aangetroffen. Ook deze partij is in beslag genomen.
De 29-jarige man uit Aalsmeer
is aangehouden en zit nog vast.

Kom werken bij
Van Zaal Transport!
Meer info op: www.vzt.nl/vacatures
of bel 0297-513088

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.

De markt
trekt aan!
Volop nieuwe
Het beste
personeel
op de vacatures!
juiste plek

Het beste personeel op de juiste plek

u i t z e n d e n • w e r v i n g & s e l e c t i e • pay r o l l i n g
u i t z e n d e n • w e r v i n g & s e l e c t i e • pay r o l l i n g

nieuwe

www.antennagroep.nl
www.antennagroep.nl

open
huis

raadzaal
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De raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer
is vernieuwd. Wij zijn heel trots op het resultaat en
nodigen u van harte uit een kijkje te komen nemen.
Tussen 10.00 -12.00 uur houden wij open huis en
staat de koffie voor u klaar.

Samenwerking politie en gemeente

Massaal blauw op straat
na toename inbraken
Aalsmeer - Het inbrekersgilde heeft
flink toegeslagen afgelopen week in
de gemeente. Er zijn weer inbraken geweest in woningen, schuren
en loodsen aan de Aalsmeerderweg
en Oosteinderweg, maar ook hebben dieven huizen betreden in de
Dorpsstraat en aan de Stommeerkade. Alle inbraken zijn gepleegd tussen 13.00 en 22.15 uur. De toegenomen inbraken deed de politie en de
gemeente besluiten om het blauw
op straat groots uit te breiden. Gezamenlijk zijn agenten van de politie, de handhavers van de gemeente en leden van het flexteam extra
gaan controleren in wijken zowel
te voet, op de fiets als met de auto’s. Ook in het naast Oosteinde gelegen woongebied in Amstelveen,
aan de andere kant van de Legmeerdijk, is een toename geconstateerd van inbraken in woningen.
Het ophogen van het aantal controles en de samenwerking tussen de
verschillende partijen heeft op vrijdagavond 27 januari de aanhouding
opgeleverd van een inbreker op de
Hornweg. De man was betrapt in
een huis aan de J.C. van Hattumweg in Amstelveen. Agenten zagen
de man de Legmeerdijk over ren-

nen richting de Hornweg. Hier kon
de inbreker in de boeien geslagen
worden. Bij de inbraak in een woning aan de Stommeerkade is ook
een persoon op het terrein gezien.
Rond 12.45 uur op vrijdag 27 januari werd deze voor omwonenden onbekende man betrapt. Hij reed snel
op een fiets weg. Agenten zijn gelijk poolshoogte gaan nemen, maar
de dief was al gevlogen. De mogelijke inbreker heeft een licht getinte huid, zwart haar, droeg donkere
kleding en had een zwarte rugtas bij
zich. Hij fietste op een mountainbike
met fietstassen. Het extra blauw op
straat blijft vooralsnog van kracht
en de politie vraagt opnieuw medewerking van inwoners. Blijf alert,
informeer elkaar en bel bij het zien
van een inbraak direct 112. Overigens wordt bewoners in Oosteinde
gevraagd nog eens extra te kijken
in schuren en garages of mogelijk
gereedschap wordt vermist. Er zijn
veel machines, apparaten en klein
gereedschap in beslag genomen na
de aanhouding op zondag 22 januari van twee mannen van 25 en 30
jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Aangifte doen kan telefonisch en per mail.
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Film ‘Babies’ in ‘t Baken

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
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.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het
antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische,
juridische en emotionele ondersteuning
aan slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen. U kunt
bij ons terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.

sinds 1888

Zondag
5 februari
COLOFON

Aalsmeer - Afgelopen zondag 29
januari was voorlopig de laatste
open dag van de Watertoren. Menig bezoeker is de trappen opgegaan op te genieten van een winters tafereel. Het weer mag dan omgeslagen zijn, de schaatsen kunnen weer in het vet, maar het ijs op
de Westeinder is niet zomaar weg.
In het merendeel van de slootjes is
geen ijsschot meer te vinden. Op de
Poel wel en het ‘klost’ tegen de dijken. Vanaf het puntje van de watertoren maakte Danny Vink de-

ze prachtige foto van het opkruiende ijs. En nog een mooie natuurfoto
van het ‘werkende’ ijs. Ria Scheeve is ook zondag aan de wandel gegaan, niet de trappen van de watertoren op, maar ‘gewoon’ een wandeling langs de Stommeer- en Kudelstaartseweg. Het leverde eveneens prachtige plaatjes op. Ria: “Het
was weer fraai aan de Westeinderplassen. Lekker uitwaaien en luisteren naar de ijsschotsen die tegen
elkaar aan het kletsen waren. Mooi
om te zien.”

de ontwikkeling van baby’s over de
hele wereld grotendeels overeenkomstig verloopt ook al verschillen
de diverse culturen sterk van elkaar.
Een hartverwarmend anderhalf uur
vol tuimelingen, ondeugendheid,
avontuur, humor en liefde. Vaak vertederend om te zien hoe gelukkig al
deze kinderen zijn ondanks het feit
dat ze niet allemaal even welvarend
opgroeien, maar wel ‘rijk’ in de liefde zijn. Let op! Aanvang: 14.30 uur,
inloop met koffie of thee vanaf 14.15
uur. Bijdrage rechten vertoning: 5
euro per persoon. Locatie: Het Baken, ingang Sportlaan 86.

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - Tijdens de laatste vergadering heeft de Wmo-raad van
gedachten gewisseld met ambtenaren en deskundigen over een gevraagd advies aan het college van
B&W met betrekking tot de strategische uitgangspunten aanbesteding vervoer en leerlingenvervoer.
De Wmo-raad heeft inmiddels een
positief advies uitgebracht.
Ook in de komende maanden zullen weer vele momenten zijn waarop de Wmo-raad (gevraagd en ongevraagd) advies zal geven. Bovendien 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. De Wmo-raad vergadert iedere tweede woensdag van
de maand in het gemeentehuis. De
eerstvolgende vergadering is op
woensdag 8 februari om 15.00 uur.
Zie voor agenda en verslagen de
website: www.wmoraadaalsmeer.nl.

Muzikale high
tea in ‘t Anker

COLOFON

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
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zendingen. Zondag van 10 tot 11u.
Zondag 10u. Samenkomst, spreker
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
Ruud van Delft. Babyoppas en apar99.0 en ether 105.9.

Iedereen kan pleegouder worden!

Bijeenkomst over pleegzorg
Aalsmeer - Op woensdagavond 8
februari verzorgt Kinderopvang Solidoe samen met Spirit een informatiebijeenkomst over pleegzorg. Opgroeien doet een kind het liefst in
zijn eigen omgeving. Maar soms kan
dat even niet. Er is een grote groep
kinderen tussen de 0 en 18 jaar die
om allerlei redenen niet meer thuis
kan wonen. Ze hebben voor korte of lange tijd een ander thuis nodig. Een pleeggezin kan voor deze
kinderen een uitkomst bieden. Iedereen kan pleegouder worden!
Alleenstaanden, echtparen, homo
of hetero, samenwonenden met of
zonder kinderen: in principe kan iedereen pleegouder worden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat u
minimaal 21 jaar bent, een pleegkind een stabiele en veilige leefsituatie kan bieden en een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de Raad

Opkruiend ijs op de Poel

Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN

Fraaie foto’s van inwoners

Aalsmeer - Maandagmiddag 6 februari wordt in de Open Hof Kerk
de documentaire ‘Babies’ vertoond. In de film worden vier baby’s uit verschillende delen van de
wereld gevolgd vanaf hun geboorte
tot hun eerste pasjes. Ponijao, Bayargal, Mar en Hatte leven in Namibië, Mongolië, Japan en de Verenigde Staten. ‘Babies’ neemt de kijkers
mee naar het hart van totaal verschillende culturen.
De meest ontroerende, grappige,
zorgeloze, unieke en universele momenten van de eerste levensmaanden worden beleefd. Een onderhoudende film, waarbij vooral opvalt dat

voor de Kinderbescherming krijgt.
Ook in Aalsmeer en omgeving is
een tekort aan pleegouders. Pleegzorg iets voor u? U bent van harte welkom op woensdag 8 februari
vanaf 20.00 uur bij Solidoe. Solidoe
is dé kinderopvang om kinderen te
helpen opgroeien en draagt een
warm hart toe aan organisaties die
zich daar ook voor inzetten. Daarom organiseert Solidoe samen met
Spirit deze informatiebijeenkomst in
de Brede School aan de Legmeer,
Randhoornweg 37 te Uithoorn. Saskia Kuipers, Consulent en Trainer bij
Spirit, vertelt deze avond uitgebreid
over pleegzorg en beantwoordt alle
vragen. Een pleegouder zal vertellen
over de ervaringen als pleegouder.
Uiteraard is het bijwonen van deze
bijeenkomst geheel vrijblijvend! Kijk
voor informatie op www.Solidoe.nl
en op www.spirit.nl/pleegouders

Gratis informatie en advies
bij het Financieel café
Aalsmeer - Heeft u recht op kwijtschelding of andere potjes? Dit jaar
ontvangt u weer een aanslag van
de gemeentebelastingen en waterschapsbelasting. Mensen met een
laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van
deze belastingen. Wilt u weten of u
hiervoor in aanmerking komt of wilt
u hulp bij de aanvraag hiervan.?Dan
kunt u bij het Financieel café terecht! In het Financieel café kunt u
ook informatie krijgen over andere
voorzieningen die er zijn voor mensen met lage inkomens. Zoals bijzondere bijstand, het declaratiefonds voor jongeren en ouderen en

het Jeugdsportfonds. Misschien levert u dit nog geld op! Ook voor ander financiële vragen kunt u bij de
vrijwilligers van het Financieel café
terech. Er wordt gratis informatie en
advies gegeven en binnenlopen kan
zonder vooraf een afspraak te maken iedere tweede woensdag van
de maand van 9.30 tot 11.30 uur in
De Oude Veiling in de Marktstraat
19 en iedere derde dinsdag van de
maand in Kudelstaart van 12.30 tot
14.30 uur in de Graaf Willemlaan 1.
Voor vragen over het Financieel café kan contact opgenomen worden
met Vita Amstelland via 020-543
0430.

Hoe hoog zou deze boete zijn?
Aalsmeer - “Als hondenbezitter ben
ik blij met de hondenpoepopruimplicht. Hondenpoep hoort zeker niet
op de stoep. Toen ik van de week in
de Ophelialaan (nabij het Seringenpark) deze drol tegen kwam, vroeg
ik me af wat de hoogte van de boete
zou zijn wanneer er een handhaver
op het juiste moment aanwezig geweest zou zijn...”
Redactie: Deze hoeveelheid is vast
van een paard of een pony, maar
dient natuurlijk ook opgeruimd te
worden. Bah!

Duurzame kledingruil voor
dames zondag in Binding
Aalsmeer - Op zondag 5 februari zijn alle dames tussen de 18 en
45 jaar oud welkom om hun kleding met elkaar te ruilen in de Bindingzaal (Zijdstraat 55). Goedkoop,
duurzaam en je maakt een ander
blij! Wat wil je nog meer?
Hoe werkt het? Je neemt minimaal
drie en maximaal tien kledingstukken mee uit je kast die er nog goed
uit zien, maar die je eigenlijk nooit
meer draagt. Deze kledingstukken
zijn gelijk je toegangskaartje. Onder het genot van een hapje en een
drankje wordt met elkaar voor iede-

re aanwezige een prachtige nieuwe
outfit bij elkaar gezocht! Kleding die
overblijft wordt na afloop naar het
goede doel gebracht, dus je hoeft
niet-geruilde kleding niet mee terug
naar huis te nemen. Een goed excuus dus om die overvolle kast weer
eens op te ruimen. Waar: Zijdstraat
55, zondag van 15.00 tot 17.00 uur.
Kosten: zelf 3 tot 10 kledingstukken meenemen. Waarom: Duurzaam, gezellig, goedkoop en een
opgeruimde kast. Meer informatie
via: tessa@debinding.nl of franka@
dgaalsmeer.nl

Aalsmeer - Op zondagmiddag 5
februari vindt er een Muzikale High
Tea plaats gecombineerd met een
concert van de OK band en Kindernevendienst band in ‘t Anker achter de Oosterkerk. Iedere belangstellende is van harte welkom. De
middag is van 15.00 tot circa 17.00
uur. Kijk voor meer informatie op de
webstite:
http://www.oosterkerkaalsmeer.nl. Adres: Oosteinderweg
273a.

Vrijdag weer
oud papier!
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 3 februari haalt korfbalvereniging VZOD het oude papier op.
Gaarne de papiercontainer of dozen papier plaatsen waar ook de
vuilcontainers verzameld dienen
te worden. Met de opbrengst van
het oude papier steunt de stichting Supporting Kudelstaart financieel alle Kudelstaartse verenigingen. Dus verzamel het papier
voor de eerste vrijdagavond van de
maand. Kijk voor alle datums op Facebook /www.stichtingsupportingkudelstaart.nl

Papiercontainer
bij The Beach
Aalsmeer - Maandag 6 februari
staat de papiercontainer van mannenkoor Con Amore weer klaar op
het parkeerterrein van the Beach
aan de Oosteinderweg 247a. Inbrengen van papier en karton kan
van 10.00 tot 19.00 uur door zowel
bedrijven en winkeliers als particulieren. Voor meer informatie kan
contact opgenomen worden met
Arie Koningen via 0297-323847

Simba weer thuis!

Gespreksgroep
over dementie

Aalsmeer - Simba is weer thuis na
vijfenhalve week. De zwarte kat was
ontsnapt onderweg van de dierenarts in de Hadleystraat op 21 december. Simba is nu teruggevonden in de Hadleytraat, op nog geen
100 meter van waar het mandje kapot ging. Zijn baasjes Corinthe Zekveld en Ansje Weima zijn ontzettend
blij! “Hartelijk dank voor het plaatsen van zijn vermissing en natuurlijk
iedereen die heeft helpen zoeken”,
aldus de twee dames.

Aalsmeer - Mantelzorg & Meer
biedt in samenwerking met ontmoetingsgroep Aelsmeer een gespreksgroep aan voor kinderen met
een ouder met dementie. Heeft u
een ouder met dementie en wilt u
uw ervaringen delen met anderen
in een soortgelijke situatie? U bent
welkom op 14 maart van 19.30 tot
21.00 uur in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12. Aanmelden bij Mantelzorg & Meer via 020-3335353 of
via info@mantelzorgenmeer.nl.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie: 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
130e jaargang
OPLAGE: 17.950
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
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren
dan wel te redigeren of in te korten.
Houd maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
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

2 februari 2017

Dance Classics met Kees en
Marcel: Geweldig gezellig
Aalsmeer - De kop is eraf, de eerste editie van de totaal tien te organiseren Dance Classic Shows met
Kees Markman en Marcel Wilkes
heeft afgelopen zondag 29 januari plaatsgevonden. In De Zotte Wilg
werd het spits afgebeten en met
groot succes. Vele bezoekers mochten welkom geheten worden en van
de nostalgische dansvloer is flink
gebruik gemaakt. Er was door de
twee DJ’s bijzonder veel aandacht
besteed aan de inrichting, die de
sfeer uitademde van de jaren zeventig en tachtig met spiegelbollen en
blacklights. Dé jaren dat er gedraaid
werd met plaatjes en niet met cd’s
en dit vinyl was deze zondag ook alleen te vinden in de platenbakken.
De bezoekers mochten snuffelen in
de grote hoeveelheid platen en dit
leverde heel veel herinneringen aan
‘vroeger’ op. De Vinyl-Boys Kees en
Marcel hebben zelf ook genoten en
met plezier de vele dansplaten gedraaid. De DJ’s werden overigens
nog totaal verrast zondag door een
‘wilde’ DJ. Deze man meldde zich bij
Marcel en Kees met het verzoek of
hij ook even plaats mocht nemen

achter de draaitafels. “Wij dachten
eerst dat het Tom Mulder was”, aldus de Vinyl Boys. “Maar toen we
het licht aandeden was het de enige echte Jan de Groot, één van de
DJ iconen van de Pannebar van weleer.” De komende edities zal er elke
keer een ‘Oma Bob’s’ moment zijn
als verrassing voor alle bezoekers.
Natuurlijk kon deze middag niet
zonder de nodige prijzen. Nina Visser en de heer K. Eveleens mochten
elk een prachtige prijs in ontvangst
nemen.
Menig bezoeker kijkt nu vast al uit
naar editie twee. “Het was een geweldig gezellige middag”, aldus een
bezoeker. Zo, dit compliment kunnen en Kees en Marcel in hun zak
steken. Het geeft vast energie om
alvast aan de voorbereidingen van
editie twee te beginnen. Deze is op
zondag 26 februari vanaf 15.00 uur
in de Jonge Heertjes op her Raadhuisplein. De zaal is al opgemeten
de entourage zal op maat gemaakt
gaan worden! De tiende editie, het
eindfeest, is op 14 oktober in The
Beach.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

AGENDA

De Avondklok: Zaterdag
dancefeest voor 25+
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
4 februari is alweer de vijfde editie
van De Avondklok, hét Aalsmeerse
dance feest speciaal voor 25 plussers. De locatie is wederom Resto
Brasserie Around the Clock op de
bloemenveiling van Aalsmeer. Een
indrukwekkende licht- en geluidshow zal ervoor zorgen dat de bezoekers zich wanen in een luxe club.
Voorheen waren de feesten een ‘allinclusive’ concept, maar nu wordt er
een ‘basic edition’ georganiseerd,
zonder dat dit ten koste gaat aan de
kwaliteitsbeleving. Drie DJ’s zullen
ervoor zorgen dat de aanwezigen
op de dansvloer niet zullen stoppen met dansen. Berry Zarzamora
is de populairste DJ van de Ronde
Venen en zal de avond openen met
een heerlijke mix van club classics
en soulfull, vocal House. Daarna is
het de beurt aan Mister Marcel. Deze local hero is momenteel dé dance

DJ in Aalsmeer. Hij heeft gedraaid
op talloze feesten in de Crown Studio’s, Club N201 en festivals als
Summerdance en Vogelvrij.
De Avondklok wordt afgesloten met
DJ Yade. Deze bloedmooie dame is
momenteel dé House sensatie van
de lage landen en staat op steeds
grotere clubs en festivals. Daarnaast produceert ze ook haar eigen
muziek wat haar inmiddels internationale roem heeft gebracht. De
Avondklok is trots dat ze deze dame heeft kunnen boeken, want haar
weekenden staan vol met optredens. De minimale leeftijd is 25 jaar,
maar de meeste bezoekers zijn dertigers en veertigers die houden van
een drankje en een dansje. Kaarten
à 12,50 euro zijn online verkrijgbaar
en te koop bij Shoeby Aalsmeer.
Meer info via de actieve Facebookpagina of via de website www.deavondklok.nl

Luistermuziek van eigenzinnige band

‘Dark Rosie’ zaterdag in
Bacchus da Musica

Bandbrouwerij
op 10 februari
Aalsmeer - De eerste Bandbrouwerij in het nieuwe jaar is een weekje opgeschoven en vindt vrijdag 10
februari plaats in de verbouwde
N201. Het centrum aan de Zwarteweg is de hele avond beschikbaar
om muziek te maken met andere
muzikanten; alles kan worden uitgeprobeerd bij de bandbrouwerij. Onder begeleiding van ervaren muzi-

kanten, bandcoaches en muziekdocenten wordt er flink op los gejamd,
gespeeld, geoefend net zo lang tot
er optredens georganiseerd kunnen
worden.
De bandbrouwerij is van 20.30 tot
00.00 uur en daarbij is er tot 23.00
uur een bandcoach of muziekdocent aanwezig die helpt met de akkoordenschema’s en tips om goed
samen te spelen. Daarna is er nog
vrij jammen. De Bandbrouwerij is er
voor alle muzikanten vanaf 15 jaar.
Deelname is gratis.

Aalsmeer - Zaterdagavond 4 februari verzorgt de band ‘Dark Rosie’ een optreden tijdens Bacchus
da Musica in het culturele café in
de Gerberastraat. ‘Dark Rosie’ heeft
in de afgelopen jaren meerdere keren op het Bacchuspodium gestaan.
De laatste keer is al weer wat jaren
geleden (2011). In die tijd was het
nog een trio, maar inmiddels is de
band danig veranderd en een viermans band. Michel de Wit van de
Aalsmeerse band Riverstones is
ook toegetreden tot ‘Dark Rosie’. De
luistermuziek van deze eigenzinnige
band wordt door henzelf omschreven als ‘meerstemmige zang ondersteund door een mengelblues aan
snaren, een Argentijnse accordeon,
Cubaanse ritmes uit een swingende contrabas en vlammende of juist
dromerige lapsteel slides’.
‘Dark Rosie’ bestaat uit vier eigenzinnige muzikanten die elkaar hebben gevonden in hun eigen werk en
het eigenwijs arrangeren van be-

staande songs. Met Miranda Zuurbier: Zangeres, accordeoniste en
liedjesschrijfster. Is bij het schrijven
van liedjes en accordeonsolo’s altijd op zoek naar het scherpst van
de snede en heeft een hekel aan
dertien in een dozijn. Michel de Wit:
Gitarist met een grote passie voor
akoestische gitaarmuziek. Michel
heeft interesse in vele genres, waaronder jazz, flamenco, blues, gypsy
jazz en wereldmuziek. Vincent Lamers: Ervaren muzikant heeft zijn
nieuwe liefde gevonden in de contrabas. Van vele markten thuis gaat
hij op zoek naar de meest passende begeleiding. Strak, swingend, intens. En Mark Minnema, die aan
‘Dark Rosie’ een nieuwe timbre met
soms dromerige, soms vlammende
klanken van de gitaar, lapsteel gitaar en mandoline geeft
Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat gaat open om 21.00 uur,
aanvang concert rond 21.30 uur. Entree: Uw/jouw gift

Exposities
Zaterdag 4 februari:
* Lezing om 13u. over geheime operatie ‘Ultra’ in Crash Museum in Fort
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. Museum open 11 tot 16u.
Tot en met 12 maart:
* Expositie ‘De Ploegh en route’ in
het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9
om 16u. Open: Donderdag tot en
met zondag tussen 14 en 17u.
* Expositie schilderijen en beelden
in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Tot en met eind maart:
* Portretten van Amanda Poortvliet

bij PACA in Lakenblekerstraat.
Tot en met 1 april:
* Foto’s van Wendy Noordam bij makelaardij Eveleens in Punterstraat 2.
Tot en met 13 april:
* Exposities Michael Glanz en posters van The Madness in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
Diversen
Donderdag 2 februari:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
2 en 3 februari:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Oude Veiling, Marktstraat. Inloop donderdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
Vrijdag 3 februari:
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Voetbalquiz bij FCA in kantine,
Beethovenlaan vanaf 20u.
Zaterdag 4 februari:
* Marathonkaarten bij BV Hornmeer
in buurthuis Roerdomplaan v/a 10u.
* Aanschuiftafel met verhalenvertelster in Huiskamermuseum, Van
Cleeffkade 12a van 16 tot 18u.
Zondag 5 februari:
* Kledingruil voor dames 18-45jr in
Bindingzaal, Zijdstraat,15 tot 17u.
* Muzikale high-tea met OK Band
en Bijbelverhaal in ’t Anker, Oosteinderweg 273 van 15 tot 17u.
Maandag 6 februari:
* Aquascaping bij Viva Aquaria in
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Lezing over prentbriefkaarten en
veiling bij Postzegelvereniging in
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u
Dinsdag 7 februari:
* Dartcompetitie in ’t Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Kaartavond bij Ons Aller Belang in
Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
Woensdag 8 februari:
* Inloop en peuterinstuif in Oost-Inn
in De Mikado, Catharina Amalialaan, 9.30-11.30u.
* Spelletjes voor ouderen (55+)
in wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 tot 16.30u.
* OVAK ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Bingo-avond bij De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
Donderdag 9 februari:
* Sjoelcompetitie in Rijsenhout in De
Reede, Schouwstraat vanaf 19.30u.
Vrijdag 10 februari:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zondag 12 februari:
* Vogeldag met diverse activiteiten
op kinderboerderij Boerenvreugd,
Hornmeer van 11 tot 15u.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Zaterdag 4 februari:
* Open huis in vernieuwde raadzaal
in gemeentehuis, 10 tot 12u.
Woensdag 8 februari:
* Vergadering Wmo-raad in gemeentehuis vanaf 15u.
* Brainstormsessie over leefbaarheid in Aalsmeer in De Oude Veiling,
Marktstraat van 20 tot 22u.
Donderdag 9 februari:
* Raadsvergadering in nieuwe raadzaal in gemeentehuis. Aanvang: 20u.

Stuntman’ in de Bioscoop

Big Pete Bluesband in Shack
af het begin niet meer los zult laten!
The Shack is zondag 5 februari open
om 15.00 uur, het optreden van Big
Pete Bluesband begint rond 16.00
uur. De entree is 10,00 euro per persoon.
No Doubt undercover
Iedereen die regelmatig aanwezig
is bij de zogenaamde undercoversessies in The Shack weet dat hier
bands optreden die kwaliteitscovers spelen. Zondagmiddag 12 februari staat er weer zo’n steengoeie
undercoversessie in The Shack: No
Doubt/Gwen Stefanie. Velen hebben
ze in de jaren negentig allemaal uit
volle borst meegezongen, denk aan
onder andere Don’t Speak en Just A
Girl, de grote hits van No Doubt met
frontvrouw Gwen Stefani. Drummer
Chris van der Meer heeft wederom
een stel klasse muzikanten bij elkaar gevonden om een eerbetoon te
brengen aan No Doubt/Gwen Stefani, met onder andere de geweldige
Renske de Boer in de rol van Gwen
Stefanie! Voor alle info: www.theshack.info. Adres: Schipholdijk 253b
in Oude Meer.

Films
2, 3 en 5 februari:
* Film ‘Ron Goossens: Low Budget
Stuntman’ in Bioscoop Aalsmeer.
Donder-, vrij- en zondag 18.45u.
3 en 7 februari:
* Thriller ‘Brimstone’ in Bioscoop
Aalsmeer. Vrijdag en dinsdag 21u.
Ook zondag 12 februari 21.15u.
Maandag 6 februari:
* Film ‘Babies’ in Open Hof Kerk. Ingang bij ’t Baken, Sportlaan, 14.30u.
Dinsdag 7 februari:
* Film met inhoud bij Zin-Inn
Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat
55 vanaf 20u.
Woensdag 8 februari:
* Ladies Night met ‘Fifty Shades
Darker’ in Bioscoop Aalsmeer, 19u.
* Film ‘Good Wil Hunting’ bij Nivon
in Seringenhorst, Parklaan v/a 20u.
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‘Ron Goossens: Low Budget

Top bluesact zondagmiddag
Oude Meer - The Shack is aankomende zondag 5 februari ‘the place
to be’ voor bluesliefhebbers. Big Pete Bluesband staat dan op het podium in Oude Meer. Pieter ‘Big Pete’
van der Pluijm heeft het afgelopen
decennium op talloze podia in verschillende bands en met verscheidene muzikanten zijn indrukwekkende harmonicaspel het publiek
ingeblazen. De Lester Butler Tribute Band, The Strikes, The Backbones, MOCT, Matt Schofield en Ian
Siegal zijn slechts maar enkele van
de grote namen waar Big Pete mee
op het podium heeft gestaan. Ook
in The Shack heeft Big Pete al eerder met groot succes opgetreden
en aanstaande zondagmiddag 5 februari gaat hij dit nog eens ‘dunnetjes’ overdoen met zijn muzikale
vrienden, Sander Kooiman op gitaar,
Roelof Klijn op bas en zang en Joost
Tazelaar op drums. Dat Big Pete niet
alleen een hele goeie bluesharpspeler is, maar ook een geweldige goeie
bluesstem heeft, is allang bekend in
binnen- en buitenland. Dit wordt
een ongelofelijk heerlijke bluesmiddag, een waanzinnige act die je van-

Muziek
Donderdag 2 februari:
* Meezingavond met smartlappenkoor Denk aan de Buren in Bacchus, Gerberastraat vanaf 20u.
Zaterdag 4 februari:
* Vriendenconcert in zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad met Hugo v/d
Meij op orgel en Jan Rozendaal op
piano. Aanvang: 15u.
* ‘Gouden Jaren’ met Cor Bakker en
Danny Malando in Crown Theater
Aalsmeer vanaf 20u.
* De Avondklok (25+) met Berry
Zarzamora, Yade en Mister Marcel
in Aresto bar, Legmeerdijk 313 van
21 tot 02u.
* Bacchus da Musica met optreden
band Dark Rosie in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Band ‘Sonic Rocket’ live in Joppe,
Weteringstraat vanaf 21.30u.
Zondag 5 februari:
* Bon & Gon Exclusief met Carmen
Sars en Stefan Stasse in Crown Theater Aalsmeer vanaf 15u.
* Big Pete Bluesband in The Shack,
Schipholdijk, Oude Meer v/a 16u.
Vrijdag 10 februari:
* Tiende editie Groep 8-feest in Bon
Ami, Dreef van 19.30 tot 22.30u.
* De Bandbrouwerij voor muzikanten in N201, Zwarteweg v/a 20.30u.
Ook op 17 februari.
Zaterdag 11 februari:
* Nachtruis (techno) met Blanda,
Noah en Kegffnayy in N201 v/a 22u.
Zondag 12 februari:
* Tekst- en muziekvoorstelling ‘De
Vergelding’ in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat vanaf 15.30u.

• Nieuwe Meerbode

Groove met uitstapjes naar jazz en rock

‘Sonicrocket’ live in Joppe
Aalsmeer - Na het geweldige succes van twee weken geleden met
het optreden van B-Loose is er aanstaande zaterdagavond 4 februari
weer een goede liveband te zien in
Joppe. Deze keer is het de beurt aan
‘Sonicrocket’. De muziek van deze
viermansformatie laat zich het beste
omschrijven als Funk-Rock van kinderen uit de jaren negentig, die niet
zijn blijven hangen. De band kenmerkt zich door een frisse, transparante sound en een constante
groove die het vooral gemikt heeft
op heupen, voetjes en natuurlijk de
nek. Met uitstapjes naar Jazz, Soul
en Rock is de term cross-over prima op zijn plaats. Met de debuutdemo uit 2012 op zak heeft ‘Sonicrocket’ diverse shows door het land gedaan. In de zomer van 2014 is de
band weer de studio in gedoken om
een nieuwe demo op te nemen. Onlangs heeft ‘Sonicrocket’ ook haar
set akoestisch vormgegeven. Door
onder andere het dempen van de
drums en het gebruik van semiakoestische gitaren, is het geluidsniveau aanzienlijk lager. Ook de totale sound is hierdoor milder, maar

de groove is er niet minder om. ‘Sonicrocket’ bestaat sinds 2011, komt
voort uit de bands Bastah en Social
Animal en de bandleden zijn Slobodan op drums, Martijn op bas, Bas
op zang en Guillaume op gitaar en
komen uit Rotterdam en Utrecht.
Het optreden zaterdag van ‘Sonicrocket’ in het café in de Weteringstraat begint om ongeveer 21.30 uur
en de toegang tot Joppe is natuurlijk gratis!

Aalsmeer - Vandaag, donderdag
2, en vrijdag 3 en zondag 5 februari is om 18.45 uur de komedie ‘Ron
Goossens: Low Budget Stuntman’
te zien in Bioscoop Aalsmeer. Ron
overleeft op spectaculaire wijze ternauwernood een dronkenmansactie. Als barman en beste vriend Peter het filmpje van de amateurstunt
online zet, gaat het viral. Een impressario ziet een gat in de markt;
hij wil Ron Goossens gaan verhuren als low budget stuntman. Ron
is hier verre van gecharmeerd. Totdat hij er achter komt dat zijn vrouw
Angela, de liefde van zijn leven, met
zo’n beetje het hele dorp is vreemdgegaan. Ron wil haar, ondanks alles, niet kwijt en krijgt van Angela
het ogenschijnlijk onmogelijke ultimatum. Als hij Nederlands meest
succesvolle actrice Bo Maerten in

bed weet te krijgen, dan blijft ze bij
hem. Volg deze held van een ‘stuntman’ in zijn alles verwoestende pogingen om Nederlands meest onbereikbare actrice te verleiden.
Brimstone en Ladies Night
Op vrijdag 3 en dinsdag 7 februari kan om 21.00 uur in het pluche
plaatsgenomen worden voor de
thriller ‘Brimstone’. Een duister verhaal dat zich afspeelt in de negentiende eeuw. Op woensdag 8 februari organiseert de Bioscoop in
Studio’s Aalsmeer weer een Ladies Night met dit keer de nieuwe
film ‘Fifty Shades Darker’. De Ladies
Night met film, stands en een afterparty is van 19.00 tot 00.00 uur. En
alvast noteren: Vanaf 15 februari de
film ‘Spokenjagers’. Meer informatie
op www.bioscoopaalsmeer.nl.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Concert ukelele
‘Ortega’
€ 79,-

Gitaarversterkers
‘Vox’
vanaf € 125,-

NIEUW:

KOOPJE:

SX Telecaster (blond)
€ 165,-

Lessenaar
‘Boston’ (met hoes)
€ 19,95

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

2 februari 2017

Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale 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.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. 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 de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Aalsmeer/-1/-1_1.
html
- Een duidelijk zichtbare en goed leesbare aanduiding
van de leeftijdsgrens bij de voor het publiek bestemde
toegangsdeur(en)
- Eventueel gebruik van het terras
Wilt u reageren op dit bericht of heeft u vragen, dan kunt u
contact met opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid, cluster Drank en Horeca. Dit kan telefonisch op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-16.30 uur op
tel. 020-5404911.

Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

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.

20.05
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RAADSVERGADERING DONDERDAG 9 FEBRUARI
Agenda voor de raadsvergadering op donderdag 9 februari
2017, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer.
Aanvang: 20.00 uur.
20.00
Voorafgaand aan de raadsvergadering
wordt stilgestaan bij het overlijden van
oud-raadslid, mevrouw H.T. LemonnierLoebl. Mevrouw Lemonnier heeft van 1994
tot 1998 voor AB zitting gehad in de gemeenteraad van Aalsmeer.

HAMERSTUKKEN
20.10

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Chojnacka
Duda
Eskandari
Żukowski
Wieczorek
de Jong

K.D.
J.N.
A.
R.S.
K.
C.

15-09-1986
06-07-1994
10-02-1996
30-05-1987
02-03-1983
30-09-1992

R-5
R-6
R-7
R-8

R-9
R-10
R-11
R-12

23-01-2017
23-01-2017
24-01-2017
25-01-2017
23-01-2017
23-01-2017

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel.
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie
van het besluit mee.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Bruinsma
Kiesi
Townley

J.
K.K.
R.C.

R-2
R-3
R-4

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

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergadering van 8 december
2016
4. Vaststelling van de lijst ingekomen
stukken

R-13

Vaststellen erfgoedverordening 2017
Actualisering Gedragscode bestuurders
gemeente Aalsmeer
Gedragscode raadsleden en
fractieassistenten en Uitvoeringsprotocol
politieke ambtsdragers
Jaarverslag 2015 Stichting Auro
Verlening subsidie aan Stichting
Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA)
Asbestsanering buitenterrein woning
Van Cleeffkade 7a
Gewijzigde Bijlage 1 ‘Genormeerde
bouwkostenberekening 2017 versie 2,
onderdeel van de legesverordening
Aalsmeer 2017-1
Normenkader accountantscontrole
jaarrekening 2016 Gemeente Aalsmeer
Vaststelling Financiële verordening
Aalsmeer 2017 (ex. Artikel 212
Gemeentewet)
Bekrachtigen geheimhouding
Vaststelling bestemmingsplan
Nieuw-Calslagen
Verklaring van geen bedenkingen voor het
verlenen van de omgevings-vergunning
voor het bouwen van een woning aan de
Aalsmeerderweg 341 te Aalsmeer
BEHANDELSTUK

20.20

R-14

21.05

R-15

21.30
21.55

R-16
R-17

22.10

De Oude Veiling, uitvoeren verbouw
uitgebreide variant
Vaststellen bestemmingsplan ‘Partiële
herziening N201-zone/Schiphol-parkeren’
Uitwerking Duurzaamheidsfonds Aalsmeer
Raden in positie binnen AmstellandMeerlanden en Metropoolregio Amsterdam:
Roadmap 2017
Vragenkwartier

IS UW IDENTITEITSBEWIJS GESTOLEN OF VERMIST?
Vanaf 1 februari 2017 kunt u zowel bij verlies als diefstal
van een Nederlands paspoort, id-kaart of rijbewijs bij uw gemeente een nieuw document aanvragen. U vult een zogeheten
verklaring van verlies of diefstal in. U hoeft dus geen aangifte
bij de politie te doen.
Valse meldingen
Om misbruik te voorkomen, controleert de gemeente alle aanvragen. Valse meldingen worden streng aangepakt. Bij een
vermoeden van misbruik wordt de politie ingeschakeld.

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.

NAAMGEVING OPENBARE RUIMTE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 24 januari 2017 besloten hebben de volgende
naamgeving openbare ruimte toe te kennen: “Anthony Godinweg”, “David van Baerlehof”, “Salomon Dierkenslaan” en
“Charles Gabrijweg” aan de nieuw aan te leggen wegen in het
gebied Polderzoom fase 1
Inzage
De bijbehorende documenten (Z-2016/068540) kunt u inzien
bij de balie van het Gemeentehuis Aalsmeer, Raadhuisplein
1, 1431 Aalsmeer. De actuele openingstijden vind u op www.
aalsmeer.nl

CONTROLES DRANK- EN HORECAWET BIJ
PARACOMMERCIËLE INSTELLINGEN
In de weekenden van 11 en 12 februari 2017 en 18 en 19 februari 2017 zullen er bij diverse paracommerciële instellingen
(zoals sportkantines) in Aalsmeer controles worden uitgevoerd
op de naleving van de Drank- en Horecawet.
De gemeentelijke toezichthouders zullen onder andere bij de
sportkantines controleren op:
- Het kunnen tonen van een correcte drank- en horecavergunning
- De aanwezigheid van het bestuursreglement en de registratie van de barvrijwilligers
- De aanwezigheid van een leidinggevende of gekwalificeerde barvrijwilliger
- Het verstrekken van alcoholhoudende drank
- Naleving van de paracommerciële verordening (te vinden
op www.aalsmeer.nl) of http://decentrale.regelgeving.

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘3E HERZIENING WOONARKEN – UITERWEG 159 ’
EN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘4E HERZIENING
WOONARKEN- UITERWEG 154’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf
vrijdag 3 februari 2017 t/m donderdag 16 maart 2017 het
ontwerpbestemmingsplan ‘4e herziening Woonarken-Uiterweg
154’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt.
Tegelijkertijd ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘3e herziening
bestemmingsplan Woonarken – Uiterweg 159’ ter inzage, dat
in samenhang met voornoemd bestemmingsplan wordt voorbereid.
Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘4e herziening bestemmingsplan Woonarken- Uiterweg 154’ bestaat uit een
bestaande ligplaats (ws. 8) op een woonarkenlocatie aan de

18-05-1972 24-01-2017
06-04-1982 23-01-2017
03-01-1953 23-01-2017
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Uiterweg 154. Het ontwerpbestemmingsplan ‘3e herziening
bestemmingsplan ‘Woonarken- Uiterweg 159’ ziet op een wijziging op de planverbeelding van het plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken’ ter plaatse van de Uiterweg 159.
Doelstelling
Het bestemmingsplan ‘4e herziening Woonarken-Uiterweg
154’ beoogt één ligplaats voor een woonark voor permanente
bewoning die momenteel gesitueerd is aan de Uiterweg 159
naar de Uiterweg 154 ws8 te verplaatsen. De locatie van de
nieuwe ligplaats valt ook binnen het plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken’’ en is momenteel bestemd als een
ligplaats voor woonschepen voor niet- permanente bewoning.
Het bestemmingsplan ‘4e herziening Woonarken- Uiterweg
154’ beoogt het gebruik voor niet- permanente bewoning ter
plaatse om te zetten in een gebruik voor permanente bewoning. Om te voorkomen dat het aantal woonarken voor permanente bewoning toe kan nemen, dient de oorspronkelijke ligplaats aan de Uiterweg 159 van de planverbeelding behorende
bij het bestemmingsplan “Woonarken” te worden verwijderd.
Hierin wordt met de voorgestelde 3e herziening van het bestemmingsplan “Woonarken” voorzien.
Procedure
Beide ontwerpbestemmingsplannen liggen met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage
van 3 februari 2017 t/m 16 maart 2017.
Ontwerpbestemmingsplannen
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Voornoemde ontwerpbestemmingsplannen liggen gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.11D-OW01
respectievelijk NL. IMRO.0358.11F-OW01 en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.3020.00 uur.
- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en vergunningen in
het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag
t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur,
vrijdag 8.30-12.30 uur).
Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplannen
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de
optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht
aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘3e
herziening Woonarken- Uiterweg 159’’ en/of ontwerpbestemmingsplan ‘4e herziening Woonarken- Uiterweg 154’. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor
contact opnemen met het algemene tel. 0297-387575.

Vervolg 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Machineweg 202 (kavel 6), 1432 EV (Z-2017/003473), het
aanleggen van een in- en uitrit en het oprichten van een
erftoegangsbrug t.b.v. ontsluiting van de woonkavel 6
- Machineweg 200 (kavel 5), 1432 EV (Z-2017/003469), het
aanleggen van een in- en uitrit en het oprichten van een
erftoegangsbrug t.b.v. ontsluiting van de woonkavel 5
- Machineweg 200 (kavel 4), 1432 EV (Z-2017/003431), het
aanleggen van een in- en uitrit en het oprichten van een
erftoegangsbrug t.b.v. ontsluiting van de woonkavel 4
- Oosteinderweg 13, 1432 AC (Z-2017/003631), het plaatsen van een schuur
- Karperstraat 180, 1432 PC (Z-2017/003627), het plaatsen
van een carport
- Uiterweg 79 en 81, 1431 AC (Z-2017/004216), het oprichten van een boothuis
- Oosteinderweg nabij 331-333 (kadastrale nummer G 849
en G 5964), 1432 AX (Z-2017/004257), werk of werkzaamheden uitvoeren t.b.v. het dempen van water
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen.
- Azaleastraat 31, 1431 SJ (Z-2017/002462), het kappen
van een boom Quercus robur Fastigiata. Verzonden: 23-012017

- Dorpsstraat 111, 1431 CC (Z-2016/018911), revisievergunning op reeds afgegeven milieuvergunning. Verzonden: 2601-2017
- 1e J.C. Mensinglaan 14, 1431 RW (Z-2016/062609), het
plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning
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.
Ontvangen meldingen
- Turfstekerstraat 30, 1431 GE (Z-2017/003977), activiteitenbesluit t.b.v. het starten van het bedrijf Rosenboom
Reklame bv
- Zwarteweg 147, 1431 VL (Z-2017/004320), activiteitenbesluit t.b.v. het veranderen van het bedrijf Trubeka Techniek
Holding
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Legmeerdijk 287, 1432 KC (Z-2017/003756), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Maarse & Kroon Hof 40, 1431 PC (Z-2016/064284), het
uitbreiden van de bestaande
dakopbouw. De beslistermijn wordt verlengd met 6 weken.
- Uiterweg 214, 1431 AT (Z-2016/065915), het verplaatsen
van een bestaande hut. De beslistermijn wordt verlengd
met 6 weken.
- Aalsmeerderweg 249A-5, 1432 CM (Z-2016/067653), het
plaatsen van een verdiepingsvloer met staalconstrcutie in
bedrijfspand. De beslistermijn wordt verlengd met 6 weken.
- Stommeerkade 11, 1431 EJ (Z-2016/064734), het uitbreiden en aanpassen van de woning door het dak door te trek-

ken tot de achtergevel. De beslistermijn wordt verlengd
met 6 weken.
Aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling
gesteld *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
buiten behandeling is gesteld. 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.
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431 AS
(Z-2016/057135), het legaliseren van bestaande steigers.
Verzonden: 19-01-2017
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431
AS (Z-2016/057113), het legaliseren van een bestaande
bootoverkapping. Verzonden: 19-01-2017
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:
- Beethovenlaan 120, 1431WZ(Z-2017/002542), Weekaatje
van 2 t/m 5 juni 2017, ontvangen 16 januari 2017
- Westeinderplassen (Z-2017/002804), Plaspop Aalsmeer
2017 op 8 juli 2017, ontvangen 16 januari 2017
- Diverse straten in Aalsmeer (Z-2017/003864), Avondvierdaagse Kudelstaart 2017 van 12 t/m 15 juni 2017, ontvangen 24 januari 2017
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Ophelialaan 153 (Z-2017/002269), Chin.Ind. Restaurant
Bamboehof, ontvangen 13 januari 2017
VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN AFGEGEVEN
Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2017/000407) Le Tour de Fou
Pédalant op 9 april 2017, verzonden 27 januari 2017. De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkingen
afgegeven. De gemeente s’Hertogenbosch neemt een eindbesluit over de vergunningaanvraag.
Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen
en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te
Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina van
de gemeente.
Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij
niet van toepassing.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.
TER INZAGE
t/m 16-03-17 Ontwerpbestemmingsplan ‘3e herziening
Woonarken – Uiterweg 159 ’ en ontwerpbestemmingsplan ‘4e herziening Woonarken- Uiterweg 154’ met bijbehorende stukken
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Zonen richting bijzondere expositie in

Prachtig nalatenschap van
Wendy Noordam
Aalsmeer - De komende drie
maanden is een bijzondere expositie te bekijken bij Makelaardij Karin Eveleens. Het is aan haar tweeling zonen Melvin en Ramon Kinkel
te danken dat de foto’s van Wendy Noordam zo mooi zijn tentoongesteld. Helaas is Wendy 16 maart
2015 overleden. Het was een blijmoedig gedragen lijden waarmee
zij tot het laatst toe veel - heel veel
- heeft betekend voor de dierbaren
om haar heen. In een eerder persbericht over Wendy het volgende:
“Laten wij dit schrijfsel eens filosofische beginnen. Tijd valt niet in te
halen. Het heeft weinig zin je af te
vragen: Waarom ben ik hier niet eerder mee begonnen? Het komt zoals
het komt. Dat hoort bij het leven.”
Tot zover citaat.
Laatbloeier
Wendy Noordam was een laatbloeier, pas nadat zij meer tijd kreeg omdat haar zonen oud genoeg waren om op eigen benen te staan ontdekte zij de schilderkunst, ging
zij dichten, schreef zij over de belevenissen van haar katten - zij noemde dat poezenwijsheden - en dat allemaal op een wijze dat iedereen
zei: “Maar Wendy dit is toch prachtig!” Zij genoot zelf enorm van deze creatieve explosie, leefde zich uit
en kwam tot rust. En toen was daar
de artrose waardoor zij genoodzaakt werd het schilderen op te geven. Met haar kracht transformeerde zij het negatieve naar het positieve. In plaats van penselen werd het
de camera waarmee zij ging werken. In het begin was het behoorlijk
zoeken wat zij kon met de camera
en wat zij precies wilde. Zij ging op
pad, op ontdekkingstocht en net op
het moment dat zij dacht een weg te
hebben gevonden, liet zij de camera
uit haar handen vallen. Niet meer te
repareren. Het verdriet was groot en
gemis zo erg dat zij van haar broer
een leencamera kreeg. En toen be-

Film ‘Good Wil Hunting’
bij Nivon Aalsmeer

gon het feest pas echt! Zij wist onmiddellijk: “Hier wil ik verder mee
gaan.” Op marktplaats vond zij een
zelfde soort camera. Met haar nieuwe verovering voelde zij zich koningin te rijk, reisde honderden kilometers.
Fantasie van het leven
Wendy bezat over een fantasie die
eindeloos leek. Had veel oog voor
detail en wanneer zij ergens een
object zag, wist zij: “Hier kan ik
iets mee.” Thuis achter de computer ging de avontuurlijke reis verder.
Het onderwerp onderging een metamorfose, qua vorm, kleur, zij paste
een vervreemding toe waardoor het
beeld steeds interessanter en magischer werd. Eén van haar vriendinnen noemde haar een toverfee die
met haar fantasie de wereld mooier
wist te maken.
Inspiratiebron
Het gemis is groot - zeker voor Melvin en Ramon - maar haar creatieve
nalatenschap zorgt er wel voor dat
zij haar zonen zo heeft weten te inspireren dat zij nu deze tentoonstelling hebben samengesteld. En het
gaat zelfs verder. Een paar maanden voor haar dood verleende zij
hen een kijkje in haar wondere wereld waar de vijf elementen hout,
vuur, aarde, metaal en water een
rol spelen. Aan de plannen om ooit
‘gedrieën’ te exposeren wordt serieus gewerkt. Eerst nog wat de wereld rondreizen. Naar Bali, India. Om
in de toekomst in de voetsporen van
hun moeder te treden, zien zij als
een rooskleurige toekomst. De tijd
heeft Wendy helaas ingehaald maar
zij blijft de grote inspiratiebron, haar
zonen gaan in haar nagedachtenis
verder.’
Janna van Zon
Makelaardij Eveleens is tijdens
werkdagen open. Belangstellenden
is het vrij om de foto’s van Wendy te
gaan bekijken. Puntenstraat 2.

Avondje muziek en meer
in het Vrijdagavondcafé
Aalsmeer - Afgelopen 27 januari een bezoek gebracht aan het Vrijdagavondcafé van Ron Leegwater op Radio Aalsmeer. Iedere week
presenteert Ron vol enthousiasme dit twee uur durende radioprogramma met de ene keer Caroline of
Kirsten als collega. Dit keer verleende Kirsten allerlei hand en spandiensten en presenteerde zij een
korte uitagenda. De Akoestische
Avonden in Bacchus kregen de volle aandacht.
Hobo String Band
Vrijdag was de eerste avond en zaterdag 28 januari gingen opnieuw
diverse bands van zich laten horen.
Zes om precies te zijn en één daarvan was de Hobo String Band in originele bezetting. Zo’n 7 tot 8 jaar
heeft het vijftal niet meer met elkaar
muziek gemaakt en speciaal voor de
Akoestische Avonden waren Dick
Kuin, Leen Mulder, Rob Schadd, Wil
Joore en Gerrit van Leeuwen de oefenruimte in gedoken.
Dick en Leen waren te gast bij Ron
en vertelden over de band en wat zij
zoal tijdens hun vele optredens (zo’n
20 tot 25 per maand!) in de succesjaren van de band hebben meegemaakt, zoals ‘vette’ zenuwen tijdens
het optreden in het Concertgebouw,
de indrukwekkende menigte tijdens het Vietnamfestival in het Amsterdamse Bos en de gastvrijheid in

Friesland (na afloop altijd koffie met
broodjes). Een heel gezellig uurtje
waar ook nog eens twee nummers
van de Hobo String Band te horen
waren. De uitzending gemist? Alsnog gaan luisteren kan via ‘uitzending gemist’ op www.radioaalsmeer.
nl. Het vrijdagavondcafé is iedere
vrijdag tussen 21.00 en 23.00 uur te
horen op Radio Aalsmeer. Wekelijks
nodigt Ron gasten uit om te komen
vertellen over activiteiten, optredens
en actualiteiten. De luisteraars worden betrokken bij het programma.
Zo is er vanaf vrijdag weer het spelletje Soundmemory waarmee bioscoopkaartjes zijn te winnen.
Toename aantal inbraken
Aan de telefoon kwam deze avond
ook nog wijkagent Erik van den
Brun, die vertelde over de toename
van het aantal inbraken in Aalsmeer.
Met name zijn dieven actief op de
Oosteinderweg en Aalsmeerderweg
(achterste gedeelte), maar ook in
het Centrum zijn inwoners de dupe
geworden van inbrekers. Dus, wees
alert. Sluit alle deuren en ramen
goed af, ook als u/jij even weggaat.
En ziet u/jij verdachte personen? Bel
direct 112. Deze vrijdag 3 februari
komt Erik langs bij Ron en zal achter de microfoon plaatsnemen in de
ruimte van Radio Aalsmeer in Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade.

Nieuw discussiepanel in
Radio Aalsmeer Politiek
Aalsmeer - De liefhebbers van het
politieke nieuws hebben de afgelopen weken op een houtje moeten
bijten. Het bekende politieke uurtje op zaterdag is met de wijzigingen in de programmering komen te
vervallen, maar achter de schermen
werd hard gewerkt aan een fonkelnieuw programma. Tegenwoordig is
het politieke radioprogramma regelmatig op donderdagavond te beluisteren in plaats van iedere zaterdagochtend. Het programma zal gaan
werken met een vast panel dat bijeen zal komen als daar aanleiding
toe is. Komende donderdag is het
panel voor het eerst te gast bij presentatoren Erik Kreike en Sem van
Hest. Het bestaat uit oud-raadsleden Jaap Overbeek (CDA), Wim
Spaargaren (VVD), Peter Smolders (AB), Janny Oosterloo (PACT/
PvdA) en Stefanie van Vliet (PACT/
D66). Zij zullen zowel lokale politieke besluiten bespreken, als ook nationale politiek die impact kan hebben op de bevolking van Aalsmeer
en Kudelstaart. Op avonden dat het
panel niet in de uitzending is, zullen
er huidige politici uitgenodigd worden. Nieuw is dat Radio Aalsmeer
niet meer live de raadsvergaderingen uitzendt. De gemeente verzorgt
dit tegenwoordig zelf via haar eigen
website. Op de avonden dat er geen
‘Radio Aalsmeer Politiek’ is, volgt
een andere programmering. Voor
een actueel overzicht, zie www.radioaalsmeer.nl.
‘Let’s Go’ met ‘cupcake’ Isa
Vrijdag hoor je tussen 18.00 en 19.00
uur alles over de cupcake workshop
die Isa afgelopen zaterdag gaf bij
banketbakkerij Ab Müller. Isa won
onlangs het televisieprogramma
Cupcake Cup. Kim ging met de microfoon langs bij de workshop. Ze
kreeg niet alleen van Isa wat goede
tips, maar ook van de deelnemers.
Verder zit er natuurlijk veel gezellige
muziek in de show en heeft Kim nog
leuke tips voor het weekend.
Frans bij ‘Sem op Zaterdag’
Wederom een gast in de uitzending bij Sem van Hest. Vorige week
kwam Jop Kluis langs, ditmaal is
Frans Huijbregts te gast. Hij komt laten horen welke easy listening muziek hij prefereert. Tussen de muziek
door zullen ze nog kort zijn plannen
voor de toekomst bespreken. Wat
gaat hij allemaal doen nu hij geen
welzijnswerker meer is?
Voeten in ‘Door de Mangel’
Afgelopen maandag was fysiotherapeut en straatfotograaf Bert Snijder te gast bij presentatoren Mylène

en Elbert Huijts. De Amsterdammer
van geboorte omschreef zichzelf als
mensen mens, gevoelsmens en romanticus. “Dat laatste moest ik van
mijn vrouw Caroline noemen”, aldus
Snijder. Daarnaast vertelde de vrijmetselaar dat hij zoekt daar datgene
dat mensen bindt in plaats vandat
wat hen scheidt. Naast een gepassioneerd verhaal over zijn grote hobby
fotografie, vertelde hij ook een groot
liefhebber te zijn van operette. Bert
heeft ook een nieuwe gast uitgenodigd. De 157e gast in ‘Door de Mangel’ wordt Nicolet Peters. Zij is pedicure en doet al tijden naar volle tevredenheid de voeten van Bert. Hij
wil graag weten wat haar getrokken
heeft om met voeten bezig te zijn.
Het antwoord op deze vraag is
maandag 6 februari vanaf 19.00 uur
te horen in ‘Door de Mangel’.
‘De Top 10 van…’ Jack Muller
Zoals iedere week, zijn ook komende maandag weer de tien favoriete
platen van een Aalsmeerder of Kudelstaarter te beluisteren in ‘De Top
10 van…’. Deze keer ontvangen Miranda Gommans en Rinus van Itterzon als gast Jack Muller. Jack komt
uit Rijsenhout en heeft een aantal
boeken geschreven. Zo is er is net
een nieuw boek van hem verschenen onder het pseudoniem ‘Mister
Jack’ getiteld ‘De Cellodrager’. Daarnaast is Jack ook drummer. Hij nam
onder meer plaats achter het drumstel bij The Hucksters en tegenwoordig hanteert hij de drumstokjes
bij de band Coolcast.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. Elke dag brengt Radio Aalsmeer informatieve en interessante programma’s. Uitzending
gemist? Surf naar radioaalsmeer.
nl/uitzending-gemist. Volg Radio
Aalsmeer ook op Twitter en Facebook.
Rinus van Itterzon en Miranda Gommans van ‘De Top 10 van...’

Aalsmeer - De Nivon houdt op
woensdag 8 februari een filmavond,
die open is voor iedereen. De film
‘Good Will Hunting’ gaat vertoond
worden in gebouw Seringenhorst
aan de Parklaan 27. De film start
om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de
zaal open en de kosten zijn, inclusief koffie of thee, 3,50 euro per persoon.
Will Hunting werkt als schoonmaker in een school en brengt de
rest van zijn dagen voornamelijk
door met vechten en het omzeilen
van de wet. Op een dag blijkt echter dat Will een uitzonderlijk talent
heeft voor wiskunde. Een leraar wil
koste wat het kost dit talent uitbou-

wen, maar merkt al vlug dat Will behoorlijk overhoop ligt met zichzelf
en met z’n omgeving. De enigen die
hem kunnen helpen zijn Sean McGuire, een psycholoog, die bewondering heeft voor het jonge genie en
hem probeert te begrijpen, en Skylar, een studente geneeskunde die
verliefd is op Will.
Zullen zij erin slagen om Will uit z’n
isolement te halen? Een innemende en prachtige film over menselijke
emoties, die terecht werd bekroond
met twee Oscars. Iedereen is van
harte welkom om deze indrukwekkende film te komen bekijken. Informatie is te verkrijgen bij Lies Rip via
06-22197118.

Keur aan disciplines in Oude Raadhuis

Gezellig druk bij opening
expositie De Ploegh
Aalsmeer - De Ploegh, één van de
oudste en meest gerenommeerde
kunstenaarsverenigingen in Nederland, laat de komende zes weken
in het Oude Raadhuis zien ‘wat het
in huis heeft’. Afgelopen zaterdag is
de expositie onder grote belangstelling om 16.00 geopend door keramiste en bestuurslid van De Ploegh,
Jacqueline Bohlmeijer. Bij deze exposite is een keur aan disciplines te
bewonderen. Schilderkunst, grafiek,
keramiek, fotografie, glas- en beeldhouwkunst en dat in een verscheidenheid aan stijlen gemaakt door
maar liefst achttien kunstenaars uit
heel het land.
In haar openingswoord complimenteerde Bohlmeijer de inrichters van
de expositie. Ze vond dat door de intieme sfeer van het Oude Raadhuis
en de gekleurde wanden de Ploeghkunstwerken een heel nieuwe dimensie er bij hadden gekregen.
Grote motor hier achter is de liefde voor de kunst, zo stelde ze vast.
Het Ploeghbestuurslid benadrukte
hoe belangrijk het is voor de leden
van De Ploegh om op meer plaatsten zichtbaar te zijn dan alleen in de
eigen galerie in Amersfoort. Zo is in

het Oude Raadhuis een expositie tot
stand gekomen van kunstenaars die
elk een eigen wereld neerzetten.
Een tentoonstelling die een unieke kans biedt om veel uiteenlopend
werk van hoge kwaliteit te zien.
Nog te zien tot en met 12 maart,
van donderdag tot en met zondag
van 14.00 uur tot en met 17.00 uur.
Adres: Dorpsstraat 9. De toegang is
gratis.
Met bloemen Ploeghbestuurder Jacqueline Bohlmeijer.

Stichting Vrienden van Aelsmeer
Bram Landzaat a
ls dorpsdichter.

Tineke Veenswijk,
voordracht na de pauze.

Ruim de aandacht voor ouder worden

Wisselend geluid op de
Gedichtenavond 2017
Aalsmeer - De Gedichtenavond
2017 in cultureel café Bacchus liet
een zeer wisselend geluid horen. In
het thema humor werd een nieuwe
president op de hak genomen. Ruime aandacht kregen de verschijnselen van het ouder worden. Het
negeren, het vergeten, het maskeren, zolang er maar gelachen kon
worden. Door de jaren heen verscheen er een andere manier van
optreden. Het podium opstappen en
het ingezonden gedicht voordragen,
het zachte applaus als het publiek
de ingetogen woorden tot zich door
laat dringen zal nooit helemaal verdwijnen.
Maar de attributen zijn een blijvend
onderdeel van de voordracht geworden. Een levensgrote herkenbare kop op papier getekend werd
aan de gordijnen vastgeplakt. Zelfgemaakte muziekinstrumentjes, die
de luide teksten op hilarische wijze
begeleidden. Een projectiescherm

waarop een afwezige dichter zijn
gedicht in de vorm van een pantomimespel liet zien. Tot slot van het
eerste gedeelte van de avond stond
een dichter met helm en trompetje
voor een grote foto van een oorlogsbeeld. Met rode clowns neus
en achter de poppenkast met Jan
Klaassen als marionet probeerde hij
de despoten te kunnen wreken met
een lach.
Robbert Tuinhof begeleidde à
l’improviste enkele dichters op piano en samen met Danielle Brugman
op sopraansaxofoon verhoogden
zij in de pauzes als vertrouwd duo
de humoristische sfeer die er stevig in zat. Dorpsdichter Bram Landzaat dichtte de avond vrolijk aan elkaar. Het is KCA opnieuw gelukt om
er een daverende show van te maken. Het zijn allemaal vrijwilligers,
die ondanks tegenspoed met grote
inzet het creatieve in de mens naar
voren wisten te brengen.

Aalsmeer - Op zaterdag 4 februari om 15.00 uur is er een bijzonder
concert in de grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer. Het is een dubbelconcert voor orgel en piano. Hugo van der Meij en Jan Rozendaal,
twee zeer getalenteerde Katwijkse
musici, zullen een gevarieerd programma ten gehore brengen op de
vleugel en het Johannusorgel van
Zorgcentrum Aelsmeer.
Er is een klassiek deel met werken
van onder andere Bach, Saints Sae-

ns en Boellman, gevolgd door een
deel waarin meer geestelijke muziek
wordt verzorgd. In het laatste deel
van het concert wordt eigentijdse muziek ten gehore gebracht onder andere van Leonard Cohen, en
Frank Sinatra. Het concert wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer als
dank aan haar donateurs. Mocht u
geen donateur zijn maar wel belangstelling hebben voor het concert dat bent u van harte welkom.

KCA: Tekst- en muziekvoorstelling

‘De vergelding’, een dorp
in tijden van oorlog

den in Buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3 en begint om 20.00
uur. De toegang is gratis. Iedereen
is welkom. Meer weten? Neem dan
contact op met de heer C. Keim via
0297-343854.

Aalsmeer - De werkgroep klassieke muziek van KCA heeft op zondag
12 februari een bijzondere tekst- en
muziekvoorstelling op het programma staan. De schrijver Jan Brokken
vertelt over zijn boek ‘De vergelding’ en Eleonora Pameijer en Marcel Worms zorgen voor de muzikale omlijsting.
‘De vergelding’ is een verhaal over
een dorp in de tweede wereldoorlog, Rhoon, en de invloed van de
oorlog op de inwoners. Lijn in het
verhaal is een dramatische gebeurtenis waarbij, door de dood van een
Duitse soldaat, zeven mannen worden geëxecuteerd. Over de oorzaak,
mogelijke sabotage, en de daders is
lang gezwegen maar door onderzoek van Bert Euser en schrijver Jan
Brokken zijn nieuwe feiten opgedoken. Het resultaat is een emotioneel
verhaal waarbij niet de schuldvraag
centraal staat, maar juist de beslis-

singen van mensen in oorlogstijd.
Eleonore Pameijer, dwarsfluit, en
Marcel Worms, piano, spelen composities van Dick Kattenburg, Johanna Bordewijk-Roepman, Leo
Smit, Rosy Wertheim, Marius Flothuis, Paul Hermann en Nico Richter.
De meeste van deze componisten
overleefden de oorlog niet en kwamen om in concentratiekampen. Het
opvallende is dat hun muziek niet
diep tragisch is, maar getuigt van
een enorme vitaliteit.
Om meer mensen in de gelegenheid
te stellen het concert bij te wonen
wordt het uitgevoerd in de Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55. Aanvang
van het concert is 15.30 uur, de zaal
is open vanaf 15.00 uur. Ook voor dit
concert geldt dat abonnementhouders een gast mee mogen nemen en
dat de andere bezoekers één kaartje
kopen voor twee. Verdere informatie
bij Tini Man, 0297-329592.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

Verhalen bij de
aanschuiftafel

zie onze site:
meerbode.nl

Aalsmeer - De aanschuiftafel ontvangt zaterdag 4 februari Ineke Seriese, verhalenvertelster. De kunst
van het vertellen zal centraal staan
in het Huiskamermuseum. Ineke Seriese is behalve een ex-collega van
Wilbert Streng ook muziekdocente,

poppenkast speelster en verhalenvertelster. Met een knipoog naar de
omgeving waarin zij zich deze middag bevindt zal de kunst in haar
verhaal zeker aan bod komen. Van
16.00 tot 18.00 uur is de aanschuiftafel in het Huiskamermuseum aan
de Van Cleeffkade 12a. Vanwege de
beperkte ruimte en verwachtte opkomst is aanmelden gewenst. Dit
kan via info@huiskamermuseum.nl
of bel 06-12922954.

Alles over ‘Aquascaping’ bij
Viva Aquaria in Hornmeer
Aalsmeer - Op maandag 6 februari houdt Viva Aquaria weer een gezellige avond in buurthuis Hornmeer. Erik Prins verzorgt een lezing
over ‘Aquascaping’. In andere lezingen is geleerd hoe aquarium planten te houden en te laten groeien,
maar welke regels moeten nu aangehouden worden om een bak goed
in te richten? Eerst krijgen de aanwezigen een aantal mooie aquaria
te zien, niet alleen de Nederlandse
maar ook Japanse natuuraquaria.
Daarna wordt antwoord gegeven
op de vele vragen die met inrichten
te maken hebben. Door middel van
een aantal simpele regels wordt verteld hoe een aquarium in ingericht
kan worden zodat deze er prachtig uitziet. De avond wordt gehou-

Dubbelconcert voor orgel
en piano in zorgcentrum

facebook.com/
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voorstel in de commissie betrof het
verzoek van het college om te mogen gaan verbouwen. Er is een minimale en een maximale variant uitgewerkt. De pijlen zijn gericht op
de maximale variant, echter wel op
voorwaarde dat de Stichting Leefomgeving Schiphol een subsidie
verstrekt van 762.690 euro. Voor de
verbouwing wordt een voorbereidingskrediet gerekend van 65.000
euro. Voor de uitvoering van de uitgebreide verbouwvariant is een bedrag nodig van 1.105.480 euro. Een
forse uitgave, maar de fracties (met
uitzondering van de VVD) hebben
dit over voor deze toekomstige ontmoetingsplek voor alle inwoners! Er
wordt tot slot ook jaarlijks veel uitgegeven om alle sportvelden en
-accommodaties op peil te houden.

Commissie geeft groen licht voor behandeling in Raad

‘Huiskamer’ Oude Veiling
weer stapje verder
Aalsmeer - Na de discussie over De
Oude Veiling in de commissievergadering Maatschappij en Bestuur afgelopen donderdag 26 januari de
voorzichtige vraag van voorzitter
Dick Kuin: “Kan dit voorstel voor behandeling naar de gemeenteraad?”
Ja, zeiden CDA en AB vol enthousiasme, PACT gaf aan nog enige twijfel te hebben over de haalbaarheid
en het draagvlak onder de inwoners,
maar gaf ook groen licht. De VVD
was tegen en bleek ook niet over
te halen door de collega-fracties.
“Drijfzand”, zie Dirk van der Zwaag.
De fractie heeft heel sterke twijfels
over het slagen van dit sociale plan.
Dé reden juist dat de andere fracties aangaven wel graag in te willen stappen in dit experiment. Geen
experiment overigens zomaar uit
de lucht gegrepen, maar een door-

dacht en goed uitgewerkt plan door
de hiervoor speciaal in het leven geroepen kerngroep. Deze bestaat
uit medewerkers van Ons Tweede
Thuis, AM match, Amstelland bibliotheken, Cultuurpunt Aalsmeer, de
ESA en de gemeente. Door deze samenwerking en inbreng en medewerking van een brede schil aan organisaties, instellingen en bewoners
uit Aalsmeer ontstaat een unieke
sociale samenwerking: Sociaal domein, nieuwe stijl. Een plek waar inspiratie, ontplooiing en ontmoeting
centraal zullen staan.
Roel de Bruin, bestuurder bij Ons
Tweede Thuis, hield als inspreker
een heel positief pleidooi voor ‘zijn’
cliënten. Hij noemde De Oude Veiling dé perfecte leefomgeving, een
fantastische leerplek waar iedereen
zijn of haar talenten kan ontplooien.

Het is de bedoeling dat cliënten van
Ons Tweede Thuis het horecagedeelte voor rekening gaan nemen.
Wel onder leiding van een commerciële uitbader, waar naar gezocht
gaat worden. Het is namelijk niet de
bedoeling dat De Oude Veiling een
concurrent wordt van de overige
horeca in de gemeente, maar juist
een collega, zo benadrukte wethouder Gertjan van der Hoeven.
Weer één gebouw
Ook Marcel Jansen, directeur van
Cultuurpunt Aalsmeer sprak zich lovend uit over de samenwerking. De
Oude Veiling wordt dé plek waar
welzijn, cultuur en educatie hand
in hand zullen gaan. Het pand in
de Marktstraat gaat weer één worden, want er wordt een doorgang
gemaakt naar de bibliotheek. Het

Jan en Riet: “We hebben het nog druk zat”

Wethouder bezoekt 60 jaar
getrouwd echtpaar Vrolijk
Aalsmeer - Jan en Riet Vrolijk waren afgelopen maandag zestig jaar
getrouwd en werden daarom verblijd met een bezoekje van locoburgemeester Ad Verburg in hun
knusse gelijkvloerse appartement.
Al tweeënveertig jaar woont het
stel, geboren als Johannes Philibertus Vrolijk en Maria Petronella Morssink, met veel genoegen in
Kudelstaart, waarvan de laatste vier
in Nobelhof. Ze moesten er in eerste instantie niet aan denken om
‘bij die oude mensen’ te gaan wonen, maar inmiddels vindt vierentachtigjarige Jan en zijn binnenkort
negenentachtigjarige Riet het ‘de
beste beslissing ooit’. Verburg overhandigt namens de gemeente een
fleurige bos bloemen en een kopie
van de, in Amsterdam, opgemaakte trouwakte. Vroeger had Jan een
eigen groentezaak in zijn geboortestad. Ook Riet werkte daar volop in
mee. Toen dat, wegens omstandigheden, gesloten moest worden, is
Jan als groente- en fruit-chef even
werkzaam geweest bij de Vivo in de
Ophelialaan. Via kennissen die in
Aalsmeer woonde kreeg hij de advertentie, waarschijnlijk uit de Nieuwe Meerbode, onder ogen en ging
er op in. “We kwamen te wonen in
Kudelstaart. Terwijl ik niet eens wist

waar dat lag!” Aldus Jan. Riet ging
werken op de kwekerij van Weduwe P. Eveleens. Daar heeft ze veel
vriendinnen aan overgehouden. “We
zijn sindsdien ieder jaar een weekje met elkaar op vakantie geweest,
maar een aantal jaren geleden is dat
gestopt. Mijn man vond het niet zo
leuk meer dat ik wegging. Zijn ogen
zijn ook een stuk slechter en ook
met zijn gehoor wordt het minder.
Zo’n weekje alleen vond hij daarom op een gegeven moment maar
niks. Nu doe ik met de vriendinnen,
die nog over zijn, andere leuke dingen.” Jan ging na twee jaar werken
voor de KLM. Eerst bij de afdeling
vrachtafhandeling en later opgewerkt tot voorman. Tot zijn pensionering heeft hij daar met plezier gewerkt.
Nog druk zat
Het zestigjarig huwelijksfeest is zondag al gevierd met familie, buren en
vrienden. Zoon Jan en dochter Femmy zijn tijdens het bezoek van Ad
Verburg aanwezig en ook een kleindochter drinkt gezellig een kopje
koffie mee. Er werden in totaal zes
kleinkinderen geboren en inmiddels
zijn er drie achterkleinkinderen. Jan
en Riet staan volop in het leven en
zijn nog heel goed bij. Tot vier jaar

geleden heeft mevrouw getennist
en samen zijn ze altijd betrokken
geweest bij RKDES. Riet achter de
bar in de kantine, Jan heeft van alles
uitgevoerd. Nu is hij nog wekelijks
betrokken bij de redactie van het
clubblad van de voetbalclub. Speciaal is er voor hem een softwareprogramma aangeschaft met een vergroot lettertype, zodat hij dit werk
kan blijven doen. Jan: “Daar ben
ik de club enorm dankbaar voor. Ik
was er trouwens vanmorgen vroeg
nog. En toen ik terugging hadden ze
mijn hele scootmobiel versierd. Echt
geweldig!” Mevrouw Vrolijk heeft tegenwoordig haar bezigheden vooral
in het ‘huis’. “Er worden spelletjesen knutselmiddagen georganiseerd,
we kunnen klaverjassen, meedoen
met gymnastiek en altijd aanschuiven met eten. Toch vindt Jan het altijd leuk om te koken.” Dochter vult
aan: “Vooral het opeten, dat vindt
ie nog leuker.” De Amsterdamse
humor in het gezin is overduidelijk aanwezig. Op de vraag wat het
geheim is om zo lang bij elkaar te
zijn, antwoordt mevrouw Vrolijk resoluut: “Elkaar vrij laten en je eigen
dingen blijven doen, dat is belangrijk. We doen ook veel samen hoor,
we hebben het nog druk zat.” “Ik
moet tegenwoordig gewoon een af-

Cultuur en architectuur
Over de verbouwing mocht architect Joop Kok als liefhebber van
cultuur en architectuur als derde
inspreker van zich laten horen. Hij
vroeg aandacht voor ‘meer beleving’ van de ruimtes. Over de verbouwing en de renovatie had Kok
een heldere uitleg en presenteerde
hij een mogelijkheid om de bovenzaal praktischer in te richten. Zijn
‘studie’ kreeg bijval van de fracties.
Het werd als fijn ervaren dat Kok in
deze wil meedenken. Met wethouder Gertjan van der Hoeven had
hij ook al contact gehad. Echter,
één architect de kans geven, ging
AB wat ver. Fractievoorzitter Helma
Persoon stelde voor meer architecten en bedrijven de mogelijkheid te
geven zich te verdiepen in De Oude Veiling. Ze stelde een prijsvraag
voor en dit zagen de andere fracties
wel zitten. Hier gaat nog verder naar
gekeken worden.
Open huis nieuwe raadzaal
Het was overigens de laatste vergadering in de raadskelder, de verbouwing van de raadzaal is nagenoeg klaar. Aanstaande zaterdag
4 februari mogen inwoners tussen
10.00 en 12.00 uur een kijkje komen
nemen. De gemeenteraad komt in
de vernieuwde en moderne vergaderruimte voor het eerst bijeen op
donderdag 9 februari. Dé avond
dan waar onder andere het definitieve besluit valt voor De Oude Veiling.
spraak maken!”, zegt dochter. “Maar
gelukkig kan dat via de smartphone of Facebook. Ja, ze hebben allebei hun eigen account hoor.” Er
worden nog leuke anekdotes opgehaald met de locoburgemeester die
zijn hele leven lang in Kudelstaart
woonachtig is. Over carnavalsoptochten en spontane borrels aansluitend bij de familie in huis. Anekdotes die wellicht niet allemaal bestemd zijn voor deze krant, maar zeker om te lachen. Dat wordt er bij
deze fantastisch ingeburgerde familie namelijk in overvloede gedaan.
Aanstaande zaterdag gaat het gezin
met aanhang heerlijk eten bij Eetze.
Veel plezier.
Door Miranda Gommans

Film met inhoud
bij de Zin-Inn
Aalsmeer - Lekker een avondje
naar een film met inhoud? Kom dan
naar de Film-Inn! De Zin-Inn van de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
heeft op dinsdag 7 februari weer
een filmavond. De Zin-Inn toont een
aantal keer per jaar filmhuisfilms,
met mogelijkheid tot discussie achteraf bieden. Voor informatie over
de titel of inhoud van de film en de
filmagenda kan een mail gestuurd
worden naar filminn@dgaalsmeer.
nl. De bijdrage is 5 euro per persoon, inclusief koffie of thee. De
zaal aan Zijdstraat 55 is open vanaf 19.30 uur. Aanvang van de film is
om 20.00 uur.

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Op vrijdag 27 januari is tussen 14.00 en 16.00 uur een
fiets gestolen vanuit de stalling
langs de Legmeerdijk bij de Hornweg. Het betreft een zwarte damesfiets van het merk Cortina, zwart
van kleur en het serienummer eindigt op 299. In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 januari is uit
de Edisonstraat, bij de sporthal in
Kudelstaart, nog een fiets gestolen. Hier is een onbekende er vandoor gegaan op een Gazelle Bloom
damesfiets, wit van kleur. Het serienummer eindigt op 340. Een bezoeker aan het winkelcentrum in Kudelstaart is op maandag 30 januari in vijf minuten zijn fiets kwijt geraakt. Op beelden van een van de
winkels is te zien dat een onbekende man tussen 12.30 en 12.35 uur
op de fiets stapt en er rustig op weg
rijdt. De eigenaar baalt dat zijn Giant Argento herenfiets gestolen is.
De fiets is zwart van kleur en het serienummer eindigt op 087.

Rozenpenning voor Annigje
Leighton-Van Leeuwen
Aalsmeer - Sprakeloos was ze en
volgens omstanders komt dat niet
vaak voor. Annigje Leighton-Van
Leeuwen is afgelopen maandag
30 januari beloond met de Rozenpenning voor haar grote inzet voor
het Aalsmeerse. De onderscheiding kreeg Annigje uit handen van
burgemeester Jeroen Nobel na de
vergadering van de stichting Oud
Aalsmeer in De Oude Veiling. De
vergadering had in de bovenzaal
plaatsgevonden en toen de groep
beneden kwam voor een pauze
werd Annigje opgewacht door haar
familie. Dit was voor haar een complete verrassing en toen ook nog
eens burgemeester Nobel achter de
spreektafel plaatsnam, ging er een
lichtje branden bij Annigje, maar dat
ze een onderscheiding zou krijgen.
Nee, dat had ze niet verwacht.
De Rozenpenning is een ereblijk
waarmee het gemeentebestuur van
Aalsmeer zijn waardering uit voor
inwoners en verenigingen die zich
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Aalsmeerse samenleving. En dat heeft Annigje zeker gedaan. Onlangs heeft zij na

46 jaar het bestuur van stichting
Oud Aalsmeer gedag gezegd. Ze
heeft jaren de penningen beheerst,
schreef verhalen voor het blad Oud
Nuus, heeft meegewerkt aan de uitgaven over Aalsmeerse stambomen
en het boek ‘Aelsmeer, een beknopte geschiedenis van een bijzonder dorp’. Ook voor de Doopsgezinde Gemeente was Annigje actief als
penningmeester, de zondagsschool
Westhill en de bazaar. Sinds 2000
zingt ze als enige vrouwelijke tenor
in het Bindingkoor en dit is nog niet
alles: Annigje was betrokken bij de
Bloemen Vaktentoonstelling, werkte mee aan de realisatie van de Engelse tour voor de Historische Tuin,
aan de samenstelling van Aalsmeerse wandel- en fietsroutes en draagt
korenmolen De Leeuw een heel
warm hart toe. De ‘lijst’ deed burgemeester Nobel de vraag stellen of
ze wel eens thuis was? Sociaal betrokken, creatief, energiek en een
grote dosis humor, dat is Annigje
Leighton-Van Leeuwen. Een prettig
en bescheiden vrouw, die deze onderscheiding voor de volle honderd
procent verdiend. Gefeliciteerd!

Botsing auto en bromfiets
Kudelstaart - Op woensdag 25 januari om kwart over vijf in de middag zijn op de kruising Kudelstaartseweg met de Madame Curiestraat
een auto en een bromfiets op elkaar gebotst. De brommerrijder
kwam hierbij ten val en raakte gewond. De 21-jarige man zonder vas-

te woon- of verblijfplaats heeft aan
het ongeval een gebroken neus en
een hersenschudding overgehouden. De 52-jarige bestuurder van de
auto was flink geschrokken, maar
bleef ongedeerd. De bromfiets is total loss.
Foto: Marco Carels

Hulde politie!
Aalsmeer - De heer Zekveld uit
de Hortensialaan is zeer te spreken over de politie na de actie van
agenten afgelopen maandag 30 januari. Hij vertelt: “Ik reed om 16.15
uur op mijn fiets op de Hortensialaan bij het busstation richting Centrum. Voor mij fietste een jongen
van ongeveer 8 jaar de stoep op en
op dat moment viel hij. Ik stopte om
hem op te rapen, maar de veter van
zijn schoen was vast gelopen om
de trapper heen. Er stopte een politieauto bij ons. Een agent stapte uit, overzag de situatie, ging op
zijn knieën zitten, maakte de veter
los van het pedaal en legde vervolgens een dubbele knoop in de veter.
Samen hebben we de jongen opgeraapt en ieder ging weer zijns weg.
Hulde aan de oplettendheid van de
politie.”

Scheermesjes in
bij winkeldieven
Aalsmeer - Op donderdag 26 januari is om half zeven in de avond
een winkeldief op heterdaad betrapt
in een super op het Poldermeesterplein. Gezien werd dat een man een
pakje scheermesjes van 17,50 euro
in z’n zak stopte en naar buiten liep.
De politie is gealarmeerd. De man
ontkende in eerste instantie, maar
toen de scheermesjes in de struiken achter hem werden aangetroffen heeft hij bekend. De 41-jarige
man uit Rozenburg is aangehouden en verhoord en zal zich moeten verantwoorden bij justitie. Voor
hetzelfde delict moet een 30-jarige man, woonachtig in Aalsmeer,
naar justitie. Hij werd op zaterdag
28 januari betrapt op het stelen van
scheermesjes en een pot vitaminepillen uit een winkel op het Praamplein. De man heeft een winkelverbod gekregen.

Eend vast in ijs!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
28 januari zat een eend vast in het
ijs van de sloot langs de Korfstraat.
Om 14.22 uur ging de pieper bij de
brandweer met de melding ‘dier te
water’. De eend deed continue pogingen om los te komen, maar z’n
pootje bleek flink vast gevroren. De
brandweer heeft hulp geboden. Een
van de brandweermannen is in een
overlevingspak te water gegaan om
het dier te bevrijden. Ook de dierenambulance is ter plaatse geweest,
maar deze kon onverrichte zaken
terug naar huis. Toen de eend eindelijk los was, ging hij er snel en
luid kwakend vandoor. Dat laatste
zal wel als dank voor de hulp geweest zijn... De vrijwilligers van de
Aalsmeerse brandweer bieden als
nodig hulp aan mens en dier. Hulde
in dit geval voor Anco Pothuizen. Hij
was de man die te water ging!
Foto: www.kicksfotos.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Noa ‘de baas van morgen’
bij Dutch Flower Group
Aalsmeer - Een bijzondere dag voor
de 15-jarige Noa Varenhorst van het
Wellant College uit Aalsmeer. Zij
was donderdag 26 januari ‘De Baas
van Morgen’ bij Dutch Flower Group
(DFG). Noa liep mee met Boudewijn
Rip, Director Retail van DFG, om te
ervaren hoe een werkdag er voor
een ‘Baas’ uitziet.
Tijdens JINC Baas van Morgen ervaren 200 kinderen tussen 12 en 16
jaar hoe het is om de baas te zijn. Zij
doen een waardevol contact op voor
het leven en zien van binnenuit hoe
een bedrijf werkt. Met dit initiatief
laten de bazen van Nederland samen zien hoe belangrijk het is om te
investeren in ál het talent van morgen. In Nederland groeien meer dan
600.000 kinderen op in een omgeving met sociaal-economische achterstand. Zij hebben dromen en talenten, maar vaak ontbreekt het hen
aan een waardevol netwerk, de juiste vaardigheden en kennis over beroepen om hun talent te ontplooien.
Daardoor is een goede start op de
arbeidsmarkt voor hen niet vanzelfsprekend. Bovendien loopt de kansen-ongelijkheid in het onderwijs
op. Kinderen met dezelfde talenten

schoppen het structureel minder ver
als hun ouders lager opgeleid zijn,
in een slechtere wijk wonen of minder verdienen. Met het bedrijfsleven
en onderwijs geeft JINC deze kinderen de kans om te groeien.
Boudewijn Rip van DFG: “Met Baas
van Morgen laten we zien dat een
goede start op de arbeidsmarkt niet
voor al het talent van morgen vanzelfsprekend is. Een dag inzicht geven in mijn werkdag en kennismaking met het netwerk van Dutch Flower Group kan daarbij helpen.”

Daling aantal ‘klanten’ van
Voedselbank Aalsmeer
Aalsmeer - Sinds begin van 2016
is er een daling in het aantal inwoners dat gebruik moet maken
van de Voedselbank Aalsmeer. In
korte tijd is het aantal ‘klanten’
bijna gehalveerd: van bijna 60 tot
ongeveer 30 huishoudens.
“We zitten ongeveer weer op het
aantal van toen we in 2013 begonnen. Dat is goed nieuws! Aantrekkende economie, consequent
toepassen van de regels en beter verwijzen zijn waarschijnlijk de
oorzaken”, aldus het bestuur van

de Voedselbank Aalsmeer in haar
Nieuwsbrief.
De normbedragen om in aanmerking te komen voor een voedselpakket zijn per 1-1-2017 verhoogd. Dat
betekent dat meer mensen in aanmerking kunnen komen voor een
pakket. Het bestuur is benieuwd of
dit tot een stijging van het aantal
klanten in Aalsmeer zal leiden. Het
gaat om het bedrag dat na aftrek
van alle vaste lasten overblijft voor
voedsel en kleding.

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.
Workshop valentijn hanger maken in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op dinsdag 14 februari van 14.30-16.30 uur kunt u mee doen met het
maken van een houten valentijnshart. De materialen zijn aanwezig,
mocht u uw werk willen meenemen dan vragen we een bijdrage van
€7,50 euro voor deze materialen. Dit is incl. koffie of thee. Voor meer
informatie kunt u bellen met de gastvrouwen 0297- 820979.

Nu: Gratis lot voor romantisch weekend

Prijzen winactie Aalsmeer
Centrum uitgereikt
Aalsmeer - Een groot aantal van
de achttien prijswinnaars van de
‘Win je Aankoop Terug’ actie in
Aalsmeer-Centrum kwam woensdagavond 25 januari naar het Wapen van Aalsmeer om een prijs in
ontvangst te nemen. Een spannend
moment, want bijna alle winnaars
hadden meerdere decemberbonnen
van verschillende winkels geregistreerd op de speciale actiepagina.
De prijzen varieerden van 3,49 tot
150 euro en alle winnaars ontvingen
naast een cheque een mooi tulpenboeket van Monfleurique. Ook de
winnaars van een kleine prijs waren tevreden over deze leuke winactie in Aalsmeer-Centrum. Het werd
een gezellige avond met mooie gesprekken en leuke tips voor het winkelgebied.
De winnaars en de winkel waar zij
hun aankopen hebben gedaan zijn:
Rieneke van den Berg, Dio Drogisterij v.d. Zwaard; Marja Reitsma, Hema; Jan Swijnenburg, Albert Heijn,
Monique Melten, Deen Supermarkt;

Gerdien Kersloot-de Vries, Albert
Heijn; Tabitha Buitelaar, Albert Heijn;
Petra Balk, Van Uffelen; Ingrid Kempers, Deen Supermarkt; Ruby Maarse, Kruidvat; Marjolein Reitsma, Hema; Ina Stoof, Qnipsels; Lenie Gerritsen, Banketbakkerij Tearoom Ab
Müller; Britt Strampel, Shoeby; Irma
Hulsbos, Bruna; Nathalie Pel-Capello, Stijl & Meer; Guda van Leeuwen,
Bonita; Kati Rahio, Fourtyfour and
More; mevrouw A.W.M. Rijnbeek,
Hans Anders.
Win weekend Parijs
Niets gewonnen? Doe dan mee
met de volgende leuke winactie in
Aalsmeer-Centrum. Vanaf donderdag 2 tot en met dinsdag 14 februari (Valentijnsdag) ontvangen klanten
bij een aankoop in Aalsmeer-Centrum een gratis lot waarmee ze kans
maakt op een romantische weekend
in Parijs voor twee personen. Kijk
voor alle informatie op www.meeraalsmeer.nl of op de Facebookpagina van Meer Aalsmeer Winkeldorp.

Arjen Verburg: ‘Zaai haalt
je uit je comfort-zone’
Aalsmeer - Zaai is een initiatief
van de gemeente Aalsmeer. Aan de
hand van een coachtraject worden
startende ondernemers gedurende een half jaar ondersteund. Naast
de master-classes zijn er ook intervisie bijeenkomsten en een evaluatie gesprek aan het einde van het
traject. Rond lunchtijd is het hoogtij bij Budget Broodjes van Arjen
Verburg. Tien mensen zijn bedrijvig
bezig in de zaak of onderweg om
de bestelde broodjes weg te brengen. Dat Arjen Verburg werd gekozen tot startende ondernemer van
het jaar lijkt haast als vanzelfsprekend. Met zijn enthousiaste uitstraling weet hij de mensen voor zich te
winnen en natuurlijk klopt ook zijn
product. Want met alleen een vrolijk
hoofd red je het niet. Hoe neemt iemand vanuit het middelbaar onderwijs de stap om ondernemer te worden? “De onderwijswereld sprak mij
steeds minder aan. Ik heb jaren voor
de klas gestaan en was decaan, in
totaal heb ik zeven en een half jaar
in het onderwijs gezeten. Het was
zeker leuk, maar de veranderingen
van de laatste tijd maakten toch dat
ik ging zoeken naar iets anders. Ergens heeft het ondernemerschap
mij altijd getrokken, dus ben ik eens
om mij heen gaan kijken wat ik dan
precies zou willen. Ik had mij zelf als
eis gesteld: Ik wil in Aalsmeer blijven en ik moet achter het product
staan. Uiteindelijk kwam ik uit bij
de horeca. Budget Broodjes - een
franchise bedrijf - was toen nog
maar net begonnen met het zoeken
naar franchisenemers en ik kon op
een nog niet zo hard rijdende trein
springen. Bovendien kon ik ook veel
zelf inbrengen. Want Aalsmeer is
Aalsmeer en dan ziet een bestelling
er toch anders uit dan bijvoorbeeld
in Haarlem.” Om er zeker van te zijn
dat dit hét vak was waar hij de komende tijd zijn voldoening uit kon
halen, werd er tijdens de schoolvakanties bij het moederbedrijf mee
gedraaid. De lol werd alleen maar
groter. Dus werd het tijd om naar
een pand uit te kijken. Dat werd na
een maand gevonden, een pand op
een industrieterrein dat precies aan
alle wensen voldeed: Dichtbij de
belangrijke wegen, goed zichtbaar
vanaf de weg en voldoende parkeerruimte. Na veertien maanden is
er een hecht team met vaste en oproep krachten. Bijna iedereen draait
vanaf het begin mee. “Ja, er heerst
hier een leuke sfeer”, lacht hij vrolijk.
Van 9.00 tot 13.00 uur wordt er behoorlijk hard aangepoot en wanneer na lunchtijd de druk van de ketel is, begint het schoonmaken en
de voorbereiding voor de volgende dag. Ook levert Budget Brood-

jes geregeld broodjes aan het begin van de avond voor overwerkers.
Jonge ondernemer
“Wij focussen ons op de lunch, maar
wanneer een bedrijf ons vraagt om
een borrelhap te maken doe wij dat
natuurlijk. Willen jullie een kroketje?
Je weet niet wat je mist hoor! Ach,
en een trouwerij-receptie kan ook
best evenals een condoléance na
een begrafenis of crematie.”
Arjen heeft de tijd mee. Hij realiseert
zich dat terdege. De economie trekt
aan en in deze regio merk je dat erg
goed. “Wat wij nu aankunnen had in
de begintijd niet gelukt. Wij worden
steeds meer bedreven.” Hoe is hij al
zo snel aan die bekendheid is gekomen? “Wij hebben veel voorwerk
gedaan, klanten bezocht, test pakketjes gemaakt, folders verspreid
met een extra velletje waarop stond:
Jonge ondernemer uit Aalsmeer.”
Zaai
“Van de gemeente ontving ik een
brief waarin ik werd uitgenodigd
voor de startende ondernemers
avond. Daar was toen ook Zaai bij
aanwezig. Ik heb mij aangemeld,
mijn verhaal gehouden en werd geaccepteerd. Zaai heeft gezorgd voor
een verbreding van het netwerk.
Het heeft mij veel geleerd over social media, de kennis die ik heb opgedaan was zeer waardevol.” Vader
Verburg - een trouwe hulp in het bedrijf van zijn zoon - vult aan. “Als ik
zie wat hij allemaal aangereikt krijgt
door Zaai, geweldig, dat was niet in
onze tijd, dan moest je het allemaal
zelf uitzoeken.”
“Zaai trekt je uit je comfort-zone”,
vervolgt Arjen ‘Dat is belangrijk, en
ach weet je…als je elkaar beter leert
kennen dan gun je elkaar ook wat.”
Voor meer informatie over Zaai:
Kirsten Verhoef, project-manager, via 0297-366182 of info@zaaiaalsmeer.nl
Janna van Zon

Aandacht voor duurzaamheid
met FairTrade producten
Aalsmeer - Eerlijke handel of FairTrade is handel volgens een aantal
sociale en ecologische regels. Bij
FairTrade gaat het om export van
producten uit arme ontwikkelingslanden naar het geïndustrialiseerde
westen. Arme, kleine of beginnende
producenten krijgen met FairTrade
een eerlijke kans. De wereld veranderen, het zit vaak in kleine dingen.
Koop je meest originele cadeautjes bijvoorbeeld bij een wereldwinkel, of bestrooi je beschuitje ’s ochtends met hagelslag met het FairTrade MaxHavelaar keurmerk. Het is
een wereld van verschil voor mensen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika, die zo een eerlijke boterham
kunnen verdienen. FairTrade gaat
om een handelspartnerschap dat
streeft naar meer gelijkheid. Producenten en arbeiders krijgen een
prijs betaald die een menswaardig
bestaan mogelijk maken. Bij FairTrade zijn niet alleen de productiekosten gedekt, mensen hebben ook
geld voor onderdak, kleding, onderwijs, voedsel en medische zorg. Een
belangrijk verschil met de gewone
handel is dat de inkoop van de Fair-

Trade producten rechtstreeks bij de
producenten in ontwikkelingslanden plaatsvindt.
Zo gaat niet alle winst verloren aan
tussenhandelaren. Indien nodig
wordt er een premie of een voorschot verleend, zodat mensen een
bestaan op kunnen bouwen voor de
lange termijn. FairTrade gaat verder
dan alleen inkoop. Door informatie
en trainingen krijgen de producenten kans zo goed mogelijk aan te
sluiten op de eisen van de westerse
consument. Voor FairTrade gelden
duidelijke regels, die de arbeidsomstandigheden, de gezondheid,
vakbondsvrijheid en gelijkwaardigheid van de werknemers garanderen. Ook is er een verbod op kinderarbeid. FairTrade heeft verder aandacht voor duurzame, milieuvriendelijke productiemethodes. FairTrade is een duurzaam partnerschap. Arme, kleine producenten
krijgen een garantie op een minimale afzet voor een langere periode. Zo
kunnen ze werkelijk hun marktpositie verbeteren. Informatie over FairTrade Gemeenten is te vinden op
www.fairtradegemeenten.nl

Valentijn Cupido diner in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op dinsdag 14 februari hebben wij een heerlijk Valentijn/Cupido diner
in ons restaurant van wijkpunt ‘Voor Elkaer’.
Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom om te genieten van ons
speciale valentijn/cupido menu. We zullen starten met een “pomedori”
tomaten soepmet basilicum en creme fraiche+bruchetta.
Als hoofdgerecht zal er beenhammetje met valentijnssaus, pommes
duchesse, bieten salade met honing en geitenkaas en een valentijns
groenten tuintje worden geserveerd. Daarna een heerlijk dessert;
IJshartje met bosvuchtenijs en cake , daarna sluiten wij af met koffie en
een bonbon. De kosten voor dit menu zijn €15,- p.p.
Voor meer informatie en reserveringen kunt u terecht in ons restaurant
Nobelhof 1 in Kudelstaart of bellen met de gastvrouwen 0297- 820979.
Woensdag & vrijdagavond diner in restaurant ‘Voor Elkaer’
Eet u liever ‘s avonds warm dan kan dat op woensdag en vrijdagavond
vanaf 17.30 uur. De maaltijden worden ter plaatse gekookt en zijn bereid
uit verse ingrediënten.
Op woensdag 8 februari bestaat het menu uit een gebonden
bospaddenstoelensoep, kip in romige kerrie saus met daarbij basmati
rijst, doperwten + mais, tomaten salade. En als dessert verse fruitsalade.
De kosten van dit menu zijn € 9,- p.p.
Op vrijdag 10 februari bestaat het menu uit een Franse uiensoep,
kipspies met stroganoffsaus en daarbij Parijse worteltjes, rösti
aardappelen en witlofsalade. En als dessert chipolatapudding uit
eigen keuken met naar keuze slagroom. De kosten van dit menu
zijn € 9,- p.p. Voor vragen of reserveringen
0297-820979.

Sparen voor keukenhulpjes
bij de Hoogvliet
Aalsmeer - Op woensdag 25 januari is de nieuwe, spectaculaire spaaractie van Hoogvliet van
start gegaan. Tot en met dinsdag 21
maart 2017 sparen klanten in de supermarkten van Hoogvliet voor gratis keukenhulpjes van het Zwitserse topmerk Zyliss. Bij iedere 10 euro
aan boodschappen en bij wekelijks
wisselende actieproducten ontvangt
men een spaarzegel. Tegen inlevering van een volle spaarkaart (30
spaarzegels) ontvangt de klant een
Zyliss kaasmes, schilmes, steakmes,
dunschiller of bamboe snijplank helemaal gratis. Of men kiest voor een
knoflookpers, multifunctionele rasp
of huishoudschaar met een kleine bijbetaling. Alle informatie en de
voorwaarden van de spaaractie zijn
te vinden op de spaarkaart en op
www.hoogvliet.com/zyliss.
Zyliss is al meer dan 60 jaar expert
in het ontwerpen van topkwaliteit

keukengerei. Het Zwitserse merk
staat voor een aantrekkelijk, opvallend en kleurrijk design. De stijlvolle keukenhulpjes zijn met zorg ontworpen: innovatief, duurzaam en
kleurrijk.

Thema-middag ouderenzorg
bij OVAK goed bezocht
Aalsmeer - Het Parochiehuis was
goed bezet tijdens de themamiddag
afgelopen vrijdag 27 januari. Te gast
was de nieuwe directeur van Zorgcentrum Aelsmeer, Frans Knuit. Na
zich voorgesteld te hebben, gaf hij
uitleg over de huidige stand van zaken binnen de ouderenzorg in het
algemeen. De problemen die zich

voordoen sinds de verplichte Europese aanbesteding van bijvoorbeeld
de thuiszorg en het inloopcentrum
in gebouw Irene. Ook de plannen
voor toekomstige projecten werden
toegelicht. Tot slot was er gelegenheid tot het stellen van vragen waar
door de aanwezige leden ruim gebruik van werd gemaakt.

Toekomst glastuinbouw in
Noorder Legmeerpolder
Aalsmeer - In november is Greenport Aalsmeer gestart met ondernemersverkenningen in de Noorder
Legmeerpolder in Amstelveen. Uit
de eerste resultaten van de interviews blijkt dat er toekomst is voor
het glastuinbouwgebied in de Noorder Legmeerpolder, met uitzondering van het gebied ten noordwesten van de Noorddammerweg.
Hier blijkt glastuinbouw geen haalbaar scenario te zijn. De uitkomsten uit de ondernemersverkenningen worden gebruikt als input voor
de Ruimtelijke Visie Noorder Legmeerpolder, die de gemeente Amstelveen opstelt. Er was veel belangstelling voor de eerste resultaten uit
de ondernemersverkenningen. Zo’n
30 ondernemers waren bij de terugkoppeling van de resultaten aanwezig. Zij gaven aan dat het wenselijk is dat Greenport Aalsmeer samen met de ondernemers verder
werkt aan een duurzame toekomst

voor de glastuinbouw in de Noorder
Legmeerpolder en dat de Greenport
hierin de regie neemt. Er wordt nu
de laatste hand gelegd aan een definitief rapport.
10 Miljoen voor glastuinbouw
De provincie Noord-Holland stelt
10 miljoen euro ter beschikking
voor herstructurering en verduurzaming van glastuinbouwgebieden
in Noord-Holland. Het gaat hierbij om de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven naar glaskerngebieden in heel Noord-Holland en om
de modernisering van die gebieden
in Greenport Aalsmeer. De vrijgekomen financiering is een zeer belangrijk instrument voor Greenport
Aalsmeer om herstructurering en
modernisering van het teeltareaal
te realiseren. Greenport Aalsmeer
voert momenteel zijn Uitvoeringsagenda Ruimte uit, die goed aansluit
bij deze co-financiering.

Nieuwe website Dunweg
Hoofddorp - Dunweg Uitvaartzorg
heeft met passie gewerkt aan een
nieuwe website. Met een herkenbaar en warmer uiterlijk, meer informatie en een actueel overzicht
van de vele mogelijkheden rondom
een uitvaart. De website van Dunweg Uitvaartzorg is vanaf nu online op www.dunweg.nl. Het nieuwe ontwerp sluit aan op de huisstijl
van Dunweg. Hierdoor kunnen bezoekers makkelijker vinden wat zij
zoeken. Het is een website van deze tijd, die overzichtelijk en inspirerend is en past bij de waarden en visie van Dunweg. Daarnaast zijn social media als Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram geïntegreerd.
De nieuwe functionaliteit Inspiratie is toegevoegd. Dit is een plek
waar door middel van tekst en beeld

wordt weergegeven wat de vele mogelijkheden zijn op uitvaartgebied
bij Dunweg. Hierdoor hoopt Dunweg u mee te nemen in de diversiteit om zo tot een passende uitvaart
te komen.
Een andere nieuwe functionaliteit
op de website is de persoonlijke
overlijdenspagina. Hier kunnen nabestaanden en bekenden de persoonlijke overlijdenspagina van hun
dierbare bezoeken. Op deze pagina bestaat op verzoek van nabestaande de mogelijkheid tot condoleren of zijn de gegevens van de uitvaartplechtigheid terug te vinden.
Met het vernieuwen van de website hoopt Dunweg te voldoen aan de
behoefte van iedereen die geïnteresseerd is in de uitvaartbranche en
Dunweg Uitvaartzorg.
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Kom sfeer proeven en proefrijden

Samenwerking ondernemers Zijdstraat

Opening Kia Showroom
Aalsmeer dit weekend

Make-up advies van Mari
van de Ven bij v/d Zwaard

Aalsmeer - Automobielbedrijf Van
der Wal uit Aalsmeer en Vaneman
Automotive uit Amsterdam breiden hun samenwerking uit. Vanaf dit jaar kunt u, naast Fiat, ook in
Aalsmeer terecht voor de aankoop
en het onderhoud van Kia. Om dit te
vieren is iedereen aanstaande vrijdag 3 en zaterdag 4 februari welkom in de vernieuwde showroom.
Om een proefrit te maken in één van
de Kia modellen of om als allereerste in de nieuwe Fiat Tipo stationwagon te rijden. Of gewoon om de
sfeer én KiKa moorkoppen te proeven.

Aalsmeer - Op zaterdag 11 februari komt stylist Mari van de Ven naar
de salon van Mooi van der Zwaard.
Op uitnodiging van de drogisterij
en parfumerie en de collega’s van
Stijl & Meer en Shoeby uit de Zijdstraat komt Mari adviezen geven op
het gebied van make-up en styling.
Ook wordt aan een persoon een totale make-up gegeven. Hiervoor is
afgelopen week een prijsvraag gehouden. Deze persoon krijgt een
nieuw kapsel verzorgd door Stijl
& Meer, visagie bij Mooi van der
Zwaard door Mari van de Ven en
een mooie outfit samengesteld door
Shoeby Aalsmeer. Een geweldige
samenwerking van deze drie ondernemers in het Centrum. Naast de
make-over zal Mari nog enkele in
de winkel aanwezige geïnteresseerden opmaken en voorzien van adviezen. Kom ook naar de parfumerie in de Zijdstraat 16-18 en ontdek
welke make-up producten jou nog

Samenwerking
De samenwerking tussen Van der
Wal en Vaneman Automotive gaat al
jaren terug. Beide bedrijven zijn officieel dealer van Fiat en werken op
dit gebied volop samen. Vaneman
Automotive is daarnaast ook dealer
van Kia in en om Hoofddorp en Amsterdam. “In de buurt van Aalsmeer
was nog geen Kia verkooppunt.
Wij wilden Kia graag uitbreiden en
Aalsmeer was voor ons een logische
stap”, vertelt Frank Vaneman, eigenaar van Vaneman Automotive. “In
Hoofddorp en Amsterdam hebben
we veel klanten uit Aalsmeer. Die
willen wij graag van dichtbij bedienen”, gaat Vaneman verder.
“Frank en zijn team zochten ruimte en wij hadden plek”, vult Dirk van
der Wal aan, directeur van Van der
Wal. “De tijden veranderen en samenwerking is cruciaal voor de toe-

komst. Ik zie ernaar uit om samen
met onze Vaneman collega’s alle Fiat én Kia rijders in de regio te bedienen.”
Kia verkoop én onderhoud
Dankzij de samenwerking met
Vaneman Automotive is Van der Wal
in Aalsmeer niet alleen een Kia verkooppunt, maar bieden zij ook erkend merkonderhoud. Dit betekent
dat er gebruikt gemaakt wordt van
originele onderdelen met merkgarantie. Bovendien gebruiken de
monteurs gereedschap dat speciaal
is ontwikkeld voor en door het merk.
En blijft de 7 jaar garantie op uw Kia
gewaarborgd.
Open huis op 3 en 4 februari
Om de samenwerking te vieren organiseren Van der Wal en Vaneman
op 3 en 4 februari een open huis in
Aalsmeer. Voor alle inwoners en geinteresseerden uit de omgeving. Om
de sfeer én wat lekkers te proeven.
Want naast de Kia modellen staan
er KiKa moorkoppen klaar. Het open
huis biedt ook een primeur: bezoekers maken als eerste in Nederland
kennis met de derde telg uit de Fiat Tipo-familie: de nieuwe en stijlvolle Fiat Tipo stationwagon. Dus
kom langs vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur en kom kennis maken met de medewerkers van
Van der Wal en Vaneman, de merken en partner KiKa. Adres is Witteweg, vanaf de Burgemeester Kasteleinweg goed te zien!

Hulp bij zoektocht naar
studie die bij je past
Regio - Het is best lastig om op
jeugdige leeftijd te kiezen voor een
studie en te bedenken wat voor
werk je later wilt gaan doen. Er is
veel aanbod en alles lijkt even boeiend te zijn. Een studiekeuze maken is iets heel persoonlijks en een
belangrijke beslissing. Middelbare school scholieren moeten vóór
1 mei aanstaande hun studiekeuze gemaakt hebben als ze in september 2017 willen gaan studeren.
De tijd begint te dringen. Heb je
nog geen idee wat je wilt studeren
of twijfel je nog? Noloc erkend studiekeuzecoach Rose-Marie Lucas
van Rooskleurig Coaching helpt jou
daar graag bij. Rose-Marie: “Om te
weten welke studie of opleiding het
beste bij jou past, is het belangrijk
om te weten wie je bent, wat je kunt,
motiveert en wat je nou écht wilt.

Samen met jou gaan we stap voor
stap op zoek naar de studie die bij
je past, zodat je verzekerd bent van
een bewuste, weloverwogen studiekeuze en gemotiveerd bent om te
gaan studeren. Je studie is het begin van je loopbaan. Bewust kiezen
en er vol voor gaan geven je toekomstperspectief!”
Het studiekeuze traject is geschikt
voor scholieren in de bovenbouw
VMBO, Havo of VWO, studenten bij
wie de huidige opleiding niet bevalt en willen switchen en mensen
die een tussenjaar hebben gehad
en weer een studie willen oppakken. Het studiekeuze traject is een
persoonlijk traject, best intensief en
duurt circa 6 tot acht weken.
Meer informatie in de advertentie elders in deze krant.

Maarse & Kroon me Jules
Verne bij Inloopcentrum
Aalsmeer - Vrijdag 3 februari is
Stichting Veteraan Autobussen met
de Jules Verne aanwezig bij het Inloopcentrum in de Kanaalstraat. Dit
in het kader van thema-bijeenkomsten voor ouderen die in gebouw
Irene worden georganiseerd van
14.00 tot circa 15.30 uur en deze
vrijdag in het teken staat van Maarse & Kroon. Rond het moment dat
Maarse en Kroon samengevoegd
werd met de NBM, de N.V. Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij en in 1971 omgedoopt werd in
Centraal Nederland besloot de heer
Maarse met enkele anderen tot oprichting van de Stichting Veteraan
Autobussen, omdat toen al duidelijk werd dat deze schaalvergroting
zou leiden tot grote vloten gelijkvormige bussen en dat het oude, vaak
voor speciale trajecten gemaakt
materiaal, stilaan zou verdwijnen.
Dit ging deze oprichters met hart
voor de techniek en oog voor specialismen te ver. Er werden vanaf
destijds bepaalde exemplaren afgeschreven lijn- en tourbussen opgeslagen, bijgehouden en gerestaureerd opdat de kinderen en kleinkinderen van de voormalige gebruikers ook in de toekomst kennis kunnen maken met het vervoer in vroegere dagen. Er wordt ook nu gereden met de bussen. Dit ging natuurlijk niet zonder slag of stoot, want
het regulier busvervoer had het niet

gemakkelijk en een concurrent kon
men wel missen en dus werd het
de SVA enkel toegestaan om rouwen trouwritten te rijden, bij evenementen beschikbaar te zijn en vooral bij monumentgerichte festiviteiten acte de présence te geven. En
dat alles om het publiek, want van
reizigers kun je dan nu niet meer
spreken, in de gelegenheid te stellen van het werk van de SVA kennis te nemen en de sfeer van weleer niet alleen te proeven maar ook
aan den lijve te ervaren. Uiteraard is
door de Overheid de veiligheid gewaarborgd, de periodieke keuring
is grondig, zowel voor de bussen
als voor de chauffeurs, terwijl voor
de laatst genoemden een grote mate van sociale vaardigheid wordt gevraagd door het veel grotere contact met de passagiers. Deze zien,
en terecht, de chauffeurs en begeleiders dan ook als een informatiebron over het traject dat men rijdt
en de geschiedenis achter de rit. De
‘Jules Verne’ is vrijdag 3 februari zowel van buiten (uiteraard), maar ook
van binnen te bezichtigen, waarbij de bemanning ook tekst en uitleg zal geven. In gebouw Irene zullen leden van de Stichting Veteraan
Autobussen een aantal authentieke foto’s en attributen ten toon stellen. Voor meer nformatie: Gert Jan
Smith, tel. 06-23163441 of mail naar:
gj.smith@hotmail.com.

Winnaars blij met prijzen
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Een gezellige avond
hebben de prijswinnaars van de loterij van de Bloemenzegelwinkeliers beleefd in The Beach. Prima
sfeer, heerlijke hapjes en drankjes en een prijs! Het hele jaar door
zijn liefst 19.000 spaarkaarten ingeleverd en uit deze grote stapel heeft
notaris Geert Labordus dertig winnaars getrokken. Voor het uitdelen van de prijzen was oud-burgemeester Joost Hoffscholte uitgenodigd, maar hij was helaas op het
laatste moment verhinderd. Notaris Labordus was een waardige vervanger! Naast alle beschikbare prijzen werd na afloop nog een verras-

singsprijs uitgereikt aan één van de
winnaars en de winnaar van deze
bloem van cadeaubonnen met een
totaalwaarde van 250 euro sprong
letterlijk een gat in de lucht toen hij
zijn naam hoorde en dus de nieuwe eigenaar werd van deze prachtige prijs. Ook is nog een extra pakket van drogisterij de Horn verloot
en ook hiermee was een winnares in
haar nopjes. Niets gewonnen? Maar
weer gaan plakken, wie weet is de
hoofdprijs volgend jaar voor u/jou.
Wel vragen in de winkels natuurlijk
om Bloemenzegels. Ze zijn gratis en
een vol boekje is ook nog eens 2 euro waard.

Uitslag loterij
Bloemenzegelwinkeliers:
Vaneman/ Bloemenzegels
1. Kia Picanto
Mevrouw Van de Werf-Hofstede
Annemieke’s Kramerie
2. Big Green Egg t.w.v. 999,E. Bos
Sparnaaij Juweliers
3. Sieradenset t.w.v. 750,I. Uijttenboogaard, Hoofddorp
Slagerij Kruyswijk
4. Barbecue t.w.v. 160,W. Weij, Hoofddorp
Hartelust b.v.
5. Tablet t.w.v. 119,A.J. Pieterson
Gentlemen’s Place herenkleding
6. Artikel t.w.v. 100,Kl. van Leeuwen
De Horn drogisterij
7. Pakket t.w.v. 75/100,M. van de Zwaan
Foto De Boer
8. Familiefoto t.w.v. 85,P. Maarsen
Boekhuis Aalsmeer
9. Boekenpakket t.w.v. 70,H. de Boer
Etos Wind
10. Luxe cadeauset Boss dames t.w.v. 65,A. Eskes.
Henrita Schoenhandel
11. Bon t.w.v. 50,W. Buis.
P. en M. Stokman bloemsierkunst
12. Bon t.w.v. 50,Westerbos, De Kwakel
P. en M. Stokman, bloemsierkunst
13. Bon t.w.v. 50,M. Dahlkamp, Nieuw Vennep
Vishandel Veerman
14. Schotel 4 personen t.w.v. 45,Mevrouw W.H. Teljer
Romkema Rijwielhandel
15. Fietstas t.w.v. 40,A. den Haan- Kuenen
DIO Drogist Van der Zwaard
16. Rituals pakket t.w.v. 30,Alderden
Smit en Bond Vishandel
17. Visschotel t.w.v. 29,95
Els Niesing, Kudelstaart
Martinez Chocolatier
18. Bonbons t.w.v. 25,Wegman

Angelique Bloemenkiosk
19. Bon t.w.v. 12,50 en azalea van 7,50
Zwetsloot
Monfleurique Bloemen
20. Bon t.w.v. 20,Karina Lamers, Kudelstaart
Monfleurique Bloemen
21. Bon t.w.v. 20,Heider
CIS computers
22. Bon t.w.v. 20,C. Vermaas
Total Copy Service
23. Bon t.w.v. 20,Koning
Bertram en Brood
24. Lunchbon t.w.v. 15,Spaargaren, Kudelstaart
Bertram en Brood
25. Lunchbon t.w.v. 15,T. Jongkind
Foto de Boer
26. Pasfoto t.w.v. 13,95
Ingrid Visser
Foto de Boer
27. Pasfoto t.w.v. 13,95
E. Douma, Kudelstaart
Foto de Boer
28. Pasfoto t.w.v. 13,95
C. van Leeuwen
Foto de Boer
29. Pasfoto t.w.v. 13,95
C. Loos

Toerrit voor Subaru-rijders
Aalsmeer - Op zaterdag 21 januari heeft Subaru Club Nederland
een speciale toerrit door het Groene Hart georganiseerd voor Subarurijders. Subaru Dealer Aalsmeer zette de deuren open voor dit evenement en was tevens start locatie.
Tijdens dit evenement stonden de
kenmerken van het automerk centraal: betrouwbaarheid en rijplezier. Van de ruim veertig Subaru’s
die met de tocht mee reden waren
de meeste auto’s ouder dan tien
jaar. Jeroen Smit, After Sales Manager Subaru Aalsmeer, geeft aan
dat ruim 90 procent van alle Subaru’s die tien jaar geleden verkocht
zijn, nog steeds rijden. “Dat is de Ja-

panse betrouwbaarheid waar Subaru voor staat”, aldus Smit. De drie
uur durende rit ging dwars door het
Groene Hart, langs kleine dorpjes
en over mooie wegen. Smit merkt
op dat rijplezier meer is dan alleen
een goede wegligging. “Rijplezier is
ook het gevoel van veiligheid en zekerheid als je met caravan op pad
bent of off-road gaat. Je komt er wel
met een Subaru.” Subaru Aalsmeer
houdt jaarlijks meerdere keren speciale evenementen voor mensen die
een Subaru willen ervaren. Off-road
en caravan rijden staan steevast op
het programma. Wilt u een evenement bijwonen? Meld u dan aan via
www.subaru.nl/evenementen.

Jaaroverzicht OSA van
subsidieaanvragen 2016

Wethouder leest voor aan
bewoners Amstel-Meer
Aalsmeer - Wie heeft er nu niet tijd
om een half uurtje voor te lezen? Op
woensdagmiddag is het vaste prik
dat vrijwilliger Stef komt voorlezen
op dagcentrum Amstel-Meer. Bij de
aftrap van de Nationale Voorleesdagen op woensdag 25 januari was er
versterking: wethouder Gertjan van
der Hoeven kwam op die dag voorlezen. “Ik heb mijn kinderen veel
voorgelezen. Dat vond ik echt leuk
om te doen. Wat ik hier herken is
hetzelfde enthousiasme. Dat slaat
weer terug op mij, zodat ik mijn fantasie bij het voorlezen de vrije loop
kan laten gaan. Zo wordt het ver-

meer laten stralen. Er worden deze
middag extra kortingen gegeven op
diverse producten, bij aankoop van
drie producten of meer zelfs 25 procent. Mari van de Ven is aanwezig
van 13.30 tot 16.30 uur. Noteer volgende week zaterdag 11 februari alvast in de agenda. Het wordt vast
een fantastische middag!

haal van ons allemaal. We gaan er
met z’n allen in op en beleven er allemaal plezier aan. Dit is als voorlezer echt fijn om te doen!”
Het was een plezierige ontmoeting.
Veel dank aan wethouder van der
Hoeven voor het leuke moment en
aan Stef voor het wekelijks voorlezen. Iedereen geniet er ontzettend
van.
Dagcentrum Amstel-Meer is onderdeel van Ons Tweede Thuis. Ons
Tweede Thuis is er voor mensen met
een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel.
www.onstweedethuis.nl.

Aalsmeer - OSA is de stichting in
de gemeente Aalsmeer die subsidieaanvragen op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking beoordeelt en uitbetaald. De gemeente
stelt daarvoor jaarlijks 1 euro per inwoner beschikbaar. In 2016 was dat
een bedrag van 31.079 euro. Er zijn
19 aanvragen voor subsidie bij OSA
in behandeling geweest. Twee aanvragen moesten helaas worden afgewezen, omdat ze niet voldeden
aan de criteria. Eén aanvraag is nog
niet afgerond en wordt afgehandeld
in 2017.
De 16 aanvragen die subsidie mochten ontvangen zijn:
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
voor project in Tanzania: 1800 euro.
Doopsgezinde gemeente Aalsmeer
voor project in Oeganda: 1800 euro.
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
voor project in Nigeria: 1460,63.
Wellantcollege Westplas MAVO
voor aidsbestrijding: 2500 euro.
Sapana Village Social Impact/Joke
van der Zwaan voor scholen in Nepal: 2500 euro.
Stichting GA voor Wit Rusland
(Svetly Put): 2500 euro.
Luci Beumer voor Nepal: 555 euro.
Antoniusschool Kudelstaart voor
Nepal: 1131 euro.
Stichting Kinderhulp Afrika voor Oeganda: 2500 euro.
Stichting Toesteen/Jaap Overbeek
voor Cambodja: 2500 euro.
Stichting GA voor Wit Rusland (Vileyka): 2500 euro.
Jozefschool voor Nigeria: 210 euro.

Stichting Heart for Children voor
Oeganda: 2500 euro.
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
voor Niger: 1875 euro.
Stichting Foundation Mission House
voor Nigeria: 2500 euro.
Werkgroep FairTrade Gemeente
Aalsmeer: 942,59.
De projecten bevatten: watervoorziening, bouw van huisjes voor opvang kinderen, zonnepanelen voor
een ziekenhuis, aidsbestrijding,
bouw schooltjes, aanleg verwarming in garages waar ex-verslaafden werken, renovatie basisschool,
bouw huisjes voor de allerarmsten,
renovatie keuken, afbouw ziekenhuis, aanschaf boeken en materialen voor school, aanschaf schoolbanken, elektrische installatie voor
ziekenhuis. Daarnaast is aan de
FairTrade Werkgroep in Aalsmeer
een bedrag verstrekt voor activiteiten rond het behalen van de titel
FairTrade Gemeente Aalsmeer.
Totaal is er voor een bedrag van
32.274,22 uitbetaald aan deze 16
projecten. Omdat OSA extra geld
heeft gekregen namelijk 10.188 euro uit de kledingcontainers van Sympany konden er ook meer subsidieaanvragen worden gehonoreerd.
Ook kon de voorstelling ‘As I Left My
Fathers House’ in Aalsmeer komen.
Er werden zelfs twee voorstellingen
gespeeld. Mocht u/jij meer informatie willen over OSA en ook een aanvraag willen doen, kijk dan op de
website: www.osa-aalsmeer.nl. Bellen kan ook naar 0297-321509.

2e katern
De strijd is begonnen!

Cool Factor School Battle

Liefst elf acts vrijdag en zaterdag

Voorheen Akoestische
Avonden in Bacchus
Aalsmeer - De befaamde, voorheen, akoestische-muziekavonden
vinden deze vrijdag 27 en zaterdag
28 januari weer plaats in Bacchus.
Dit weekend passeren liefst elf acts
de revue. Een uitgebreid scala aan
instrumenten, (akoestische) gitaren, tenorsaxofoons, viool, wasbord,
piano, etc. zal dit weekend weer te
beluisteren zijn. Kom naar de Voorheen Akoestische Avonden en je
zal verrast worden door de volgende acts:
Vrijdag 27 januari:
* Op Maandag met Job Tas, JanWillem Bakker en Wietske Gercama brengt muziek van aan de keukentafel.
* Wednesday: Deze jonge band
speelt vooral rock en funky nummers
* Blues 4 met Wim van Tol, Jan
Ratterman, Dick Offerman en Wil
Straathof brengt Bob Dylan songs.
* The Estate bestaat uit Armani van
Engelen, Boaz en Simon Haneveld
en trakteert op een fijne mix van
bluesrock, hardrock, funk en jazzrock.
* In 2005 stond Hasty Marriage voor
het laatst tijdens de Akoestische
Avonden op het podium van Bacchus. Na 12 jaar besloten ze toch
weer eens bij elkaar te komen om te
kijken of de muziek van toen er nog
steeds inzit
Zaterdag 28 januari:
* Otto Cepella speelt ‘fingerstyle gitaar’ en heeft zijn eigen muziekstijl
ontwikkeld. Diepe klanken brengt
hij voort uit zijn gitaar.

* De gelegenheidsformatie Crazy
met Kirsten Spaargaren, Jur Hoekman, John van de Polder, Nico Prent
en Jacko Hansen speelt uitsluitend
‘te gekke’ nummers.
* Het Aalsmeers Saxofoonkwartet speelt van Bach tot The Beatles,
maar voor deze avond beperken ze
zich tot de lichte, populaire muziek.
Het kwartet bestaat uit Danielle
Burgman, Kees van Oudenallen, Wil
Hofman en Terry Koek.
* De Hobo String Band gaat in haar
originele bezetting van zich laten
horen met Dick Kuin, Leen Mulder,
Wil Joore, Gerrit van Leeuwen en
Rob Schadd.
* De Aalsmeerse band The Whatts is
al sinds 1977 een begrip in Aalsmeer
en omstreken en bestaat uit George
van Es, André Alderden, Peter Geleijn en Bob Enthoven. De mannen
spelen sinds enige tijd weer de pannen van het dak met hun Whatts
versie 2.0. Welk thema zullen ze dit
jaar onder handen nemen?
* De graag geziene gasten van Ten
Beers After staan weer te popelen
om na een jaartje afwezig te zijn geweest op de akoestische avonden
het publiek weer eens flink te vermaken. Wat hebben de dames en
heren van Ten Beers After dit jaar
in petto? Dat blijft tot op de laatste
minuut voor aanvang een goed bewaard geheim...
Beide avonden gaat de zaal open
om 20.30 uur en begint de eerste act
rond 21.00 uur. Entree is zowel vrijdag als zaterdag 5 euro per persoon
inclusief één consumptie. Cultuureel Café Bacchus, Gerberastraat.

Informatieavond ‘Altijd al
chauffeur willen worden?’
Schiphol - Door de aantrekkende
economie ontstaat er een tekort aan
vakbekwame chauffeurs. Het project ‘2000 chauffeurs gezocht’ geeft
mensen die altijd al chauffeur wilden worden de kans om met 90%
vergoeding van je lesgeld en een
baangarantie hun droombaan te realiseren. Sinds de start van het project hebben zo al meer dan 1000
kandidaten een nieuwe werkgever in transport gevonden. Het project ‘2000 chauffeurs gezocht’ is onderdeel van het sectorplan transport en logistiek. Het Sectorinstituut
Transport en Logistiek voert het project uit. Kandidaten - uit geheel an-

dere sectoren, maar met een drive
voor het beroep - kunnen zich aanmelden voor één van de informatieavonden. Op woensdag 8 februari is
er zo’n avond op Schiphol.
Altijd al chauffeur willen worden?
Pak nu je kans en meld je aan voor
de informatieavond! Voor mensen
die altijd al chauffeur hebben willen
worden biedt het sectorplan transport en logistiek een unieke kans: Je
lesgeld wordt voor 90% vergoed; Je
krijgt een baangarantie bij je nieuwe
werkgever en na je opleiding ga je
direct aan de slag. Meer informatie
en de mogelijkheid om aan te melden via: stlwerkt.nl/2000chauffeurs.

Oeroud genre, doorleefde persoonlijkheid

Barrelhouse live in P60
Amstelveen - Na 40 jaar optredens, festivals, twee tournees met
Albert Collins en voorprogramma’s
bij BB King in Frankfurt heeft Barrelhouse nog steeds dezelfde energie,
intimiteit en vitaliteit. Op 24 februari doet Barrelhouse P60 aan met een
indrukwekkend concert. “Verrassend is de enorme diepgang waarmee Schoemaker haar persoonlijke ervaringen aan de muziek weet
toe te vertrouwen. Tegelijkertijd horen we de muzikale begeleiding op
een indrukwekkende manier comfortabel zijn in diezelfde studio ingetogen wanneer de situatie daarom vraagt, maar ook lyrisch en op-

zwepend als het moet”, schrijft Jeroen Bakker (Blues Magazine). In
september 2016 heeft Barrelhouse
de nieuwe cd ‘Almost There’ uitgebracht. Dit is hun meest persoonlijke album; niet alleen de teksten,
maar ook de speelwijze creëert een
combinatie van een oeroud genre met de meest doorleefde persoonlijkheid. De cd bevat up-tempo
stukken waarin de band voluit gaat
en intieme nummers waarbij alles
om de prachtige stem van Tineke
Schoemaker draait.
Support: Mississippi Mud Pie
Mississippi Mud Pie neemt je mee

Aalsmeer - De strijd is begonnen,
de eerste scholen hebben zich aangemeld! Speciaal voor groep 6 (of
combigroep) hebben Sportservice
Nederland en Talentboek in samenwerking met Center Parcs een lespakket ontwikkeld genaamd de Cool
Factor School Battle. Naast dat het
belangrijke thema’s behandelt zijn
er veel leuke prijzen voor de deelnemende klassen te winnen. Scholen kunnen zich nog tot 26 februari
aanmelden. Deelname is gratis! Wat
is de Cool Factor School Battle? In
drie lessen worden de thema’s samenwerken, talentontwikkeling en
bewegen in een video geïntroduceerd door Bram, Karolien, Tessa
en Renske, vier toptalenten van Talentboek in de sporten roeien, wielrennen en klimmen. In de filmpjes
presenteren ze zichzelf, hun sporten en het lesthema waarna ze aan
de klas een opdracht presenteren.
Tijdens de lessen van de Cool Factor School Battle gaan de leerlingen
aan de slag met het maken van een
plan om de klas fitter te krijgen, onderzoeken ze welke (sportieve) talenten ze zelf hebben en verzinnen
ze een geheel nieuwe sport of activiteit.

gaat namelijk echt ontwikkeld worden door Center Parcs.
De allereerste school die zich heeft
aangemeld is CNS Abcoude. Vorig jaar deden zij ook mee en vielen in de prijzen. Leerkracht Margo van Keulen: “Ik hoefde niet lang
na te denken om mee te doen. Vorig
jaar waren de kinderen van groep
zes enthousiast over de lessen. Dat
ze door hun filmpje het sportieve
schoolreisje wonnen was natuurlijk helemaal super. De Cool Factor
School Battle sluit met de thema’s
talentontwikkeling, samenwerken
en bewegen perfect aan bij onze visie op sport en bewegen. De focus
ligt namelijk niet alleen op bewegen,
maar juist ook op talentontwikkeling, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid. En het gebruik van
jonge sporttalenten om opdrachten
uit te leggen is veel sprekender voor
de kinderen.” Ook meedoen aan de
Cool Factor School Battle? Aanmelden kan nog tot en met 26 februari
via www.coolfactor-schoolbattle.nl.
Tessa Dijksman, één van de toptalenten van Talentboek.

Win schoolreisje
Met die nieuwe activiteit doet de
klas mee aan de School Battle: een
wedstrijd waarin uiteindelijk de
klassen van de zes populairste en
coolste (sportieve) activiteiten een
geheel verzorgd schoolreisje winnen. Op een park van Center Parcs
gaan ze strijden om de Cool Factor
Bokaal met verschillende activiteiten zoals boogschieten en klimmen.
Ook wordt er voor de meest creatieve en originele (sportieve) activiteit
nog een extra prijs uitgereikt. Deze

Shelby ook blij
met Meerbode
Aalsmeer - “Shelby van 2,5 jaar is
ook altijd heel blij als de Nieuwe
Meerbode weer binnen is”, laat Esmée met een foto weten. En dat is
mooi, als deze lieverd de krant maar
niet verscheurd voordat ie van begin tot het einde gelezen is. Maar
daar gaat de redactie maar niet van
uit...

Adamas Inloophuis open
op Wereldkankerdag

Foto: ©Oranje Fonds – Bart Homburg.

Handen uit de mouwen steken

Oranje Fonds zoek naar
vrijwilligers voor NLdoet
Aalsmeer - Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is het weer NLdoet.
Tijdens de dertiende editie van de
grootste vrijwilligersactie van ons
land kan iedereen weer de handen
uit de mouwen steken. Het Oranje Fonds is in alle gemeenten van
Nederland op zoek naar vrijwilligers die zich tijdens NLdoet in willen zetten voor sociale organisaties.
Een leuke vrijwilligersklus uitzoeken
kan op www.nldoet.nl. Ieder jaar
verzetten honderdduizenden vrijwilligers tijdens NLdoet bergen werk.
Dat is niet alleen leuk om te doen,
maar organisaties hebben er naderhand nog maandenlang plezier van.
Met al bijna 8.500 klussen in alle uithoeken van het land, kunnen overal
mensen aan de slag. De klussen zijn
zo divers dat er voor ieder wat wils
is: of je nu het liefst een high tea
verzorgt voor ouderen, met je voeten in de klei staat in een voedseltuin of aan de slag wilt met een verfroller in een buurthuis.
Iedere Nederlander
Ronald van der Giessen, directeur
in hun liefde voor de blues: recht
uit het hart, aanstekelijke ritmes en
makkelijk herkenbare melodielijnen.
Ze spelen electric blues en gebruiken zowat alle elementen van deze stijl. De aanpak van MMP is beinvloed door de hedendaagse muziekstromingen die ze hebben ver-

Oranje Fonds, hoopt dat iedere Nederlander een steentje bij komt dragen tijdens NLdoet. “NLdoet biedt
alle Nederlanders de mogelijkheid
kennis te maken met vrijwilligerswerk. Zo kunnen ze ervaren dat het
niet alleen heel leuk is om te doen,
maar dat het ook ontzettend belangrijk en dankbaar werk is. Met
jouw inzet beteken je écht iets voor
een ander. Het zou fantastisch zijn
als iedere Nederlander zich tijdens
NLdoet in zou zetten. Samen met
collega’s, familie of vrienden kun je
er een prachtige dag van maken.”
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het
steunt jaarlijks met zo’n 30 miljoen
euro duizenden initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het
Oranje Fonds.
taald naar hun eigen muzikale idioom.
Vrijdag 24 februari, zaal open 20.00
uur, aanvang 20.30 uur. Kaarten in
de voorverkoop 14 euro, aan de zaal
15 euro per stuk. Meer informatie is
te vinden op www.p60.nl.

Nieuw Vennep - Op zaterdag 4 februari opent het Adamas Inloophuis
haar deuren voor iedereen die graag
een keertje ongedwongen binnen
wil kijken en de sfeer wil proeven.
De open dag is tijdens Wereldkankerdag. Op 4 februari is het Wereldkankerdag. Overal ter wereld wordt
dan aandacht besteed aan de ziekte waar een op de drie Nederlanders
gedurende het leven mee te maken
krijgt: kanker. Een ziekte die heel ingrijpend is voor de persoon die kanker heeft, maar ook voor zijn of haar
omgeving waaronder partners, kinderen, familieleden, goede vrienden
en collega’s.
Zij zorgen en begeleiden vaak intensief, met veel liefde en geduld
maar hebben ook te maken met verdriet en onzekerheid. Dit jaar staan
op Wereldkankerdag de naasten
centraal: partners, ouders, kinderen, familie, vrienden, kennissen of
buren die zorgen voor iemand met
kanker. Ook op hún leven heeft de
ziekte een enorme impact. “27 Procent van onze gasten bij Adamas
is naaste. Bij Adamas vinden zij
weer hun veerkracht om door kanker bewust te leven. Zij kunnen terecht voor een ontspannende massage, creatief schrijven, een heerlijke wandeling door de duinen of lotgenotengroep voor naasten,” aldus
Annelies Osinga, coördinator Adamas Inloophuis. “Voor veel mensen is het lastig om een eerste keer
over de drempel van het inloophuis
te komen. Dat begrijpen we. Daarom staan de deuren van het Adamas Inloophuis op zaterdag 4 fe-

bruari open voor iedereen die graag
wil weten wat zich achter die deuren allemaal afspeelt. Van 13.00 tot
16.00 uur is iedereen welkom voor
een rondleiding, een kopje koffie of
thee en een lekker hapje.”
Tijdens de rondleiding kom je onder
andere in de yogastudio, het open
atelier waar geschilderd wordt,
één van de massagekamers waar
een masseur kleine handmassages geeft en de kidsroom waar kinderen knutselen. De gastvrouwen
staan iedereen graag te woord voor
vragen over alle activiteiten en wat
het Adamas Inloophuis voor u of iemand anders zouden kunnen betekenen. Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid om, als je het inloophuis al kent, aan mensen in je
eigen omgeving te laten zien wat er
allemaal gebeurt.
Informatie en begeleiding
Het Adamas inloophuis is een plek
waar volwassenen en kinderen met
kanker en hun naasten uit de hele
regio van harte welkom zijn. Ze kunnen bij het inloophuis terecht voor
informatie, lotgenotencontact, therapeutische begeleiding, creatieve
en lichaamsgerichte workshops en
uiteraard voor een luisterend oor. In
het Adamas Inloophuis werken 110
vrijwilligers die 8.000 bezoeken begeleiden. In het oncologiecentrum
van het Spaarne Gasthuis werken
20 vrijwilligers die jaarlijks 7.000 bezoeken begeleiden. Voor meer informatie: 06-29260902, annelies@adamas-inloophuis.nl of kijk op www.
adamas-inloophuis.nl.
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Gerard en Henk in hun Brommer Museum. Foto: Kirsten Verhoef

Hobby van toen een uit de hand gelopen passie

Schoonheid in het Brommer
Museum van familie v/d Jagt
Aalsmeer - Wie binnen stapt in het
‘Brommer Museum’ van de familie
van de Jagt waant zich in de wereld
van een oude Italiaanse film. Kleine Italiaanse gifkikkertjes - straatjongetjes - scheuren met hun brommertjes in wazige zwart/wit beelden over het filmdoek. Of de prachtige fel gekleurde slanke brommertjes ook door de verzamelaars die associatie oproepen? Neen. Maar dat
de sfeer in het Brommer Museum waar de tientallen klassieke tweewielers staan - echt top is, wordt beaamd. Gerard en zijn broer Henk en
zoon Bas zitten er zelf ook graag.
Laatst vierde zijn vrouw Helma haar
verjaardag en dat werd me toch een
succes!
Dode vissen op de weg
“Wij hadden een grote familie, mijn
ouders hadden elf kinderen, vier jongens en zeven meisjes.” Tijdens de
schooljaren liep het elftal iedere dag
door weer en wind van Leimuiden
naar Kudelstaart. “Als je heel veel
mazzel had, dan pikte soms iemand
die de kant van Kudelstaart op ging
je op. Nou, wij hebben het wel gezien hoor dat na een storm de vissen
dood op de weg lagen.” Het was de
oudste broer Jan die als eerste een
brommertje kocht. Dat had nog best
wat voeten in de aarde. “Die liefde
voor de brommers hebben wij zeker
niet onze ouders. Mijn vader is geboren om te werken. Vrije tijd telde
niet voor hem. Tot twee weken voor

zijn dood zat hij nog de rozen te sorteren. Mijn moeder was er bang van,
maar toen zij was opgenomen in het
ziekenhuis zag mijn broer Jan zijn
kans schoon en kocht een brommertje.” Met alle gevolgen van dien, want
ook de andere broers raakten ‘besmet’ en inmiddels is de hobby van
toen een uit de hand gelopen passie geworden.
Oude mannen
Broer Henk toert er nog regelmatig op los. Lekker op de viertact Moto Morini met zijn maten op stap. In
de wereld van liefhebbers van klassieke motoren is het een ‘ons kent
ons’. “Wij zijn oude mannen met een
pace-maker, maar wij hebben een
lol!” Hij lacht schalks. Er volgen verhalen over hoe het er vroeger in Amsterdam toe ging, daar lonkte het
avontuur. “Heel toevallig was ik de
dag bij de rellen rond het Lieverdje. Ik zag een paar motormaten en ik
zocht hen op. Opeens was daar de
mobiele eenheid, wij maakten dat
wij weg kwamen. ’s avonds werd
de opstand uitgezonden op televisie
en toen ik mijn vader vertelde dat ik
daar bij was, was ‘ie niet echt blij.”
Ach, hij kan om zijn avonturen van
toen lachen. Nu is hij regelmatig te
vinden op het terrein van zijn broer.
Helaas kan hij vanwege een allergie
‘als ik maar even in de kas komt dan
is het mis’ niet alle hulp verlenen die
hij zou willen, ‘ik doe de klusjes’.

Spot en satire op
Gedichtenavond
Aalsmeer - De jaarlijkse gedichtenavond vond donderdag 26 januari plaats in Bacchus. Het was gezellig druk in het culturele café waar
best veel gelachen werd. Thema was
namelijk ‘humor’. Dorpsdichter Bram
Landzaat praatte de ‘dichters’ aan
elkaar. En dat deed hij goed. Eén
van de deelnemers, Marcel Harting,
had een video-gedicht ingestuurd,
dat afgespeeld werd op een groot
scherm. Heel bijzonder!

Joke van der Zee van de Meerbode (Heemsteder) nam ook deel
en droeg een gedicht voor over de
nieuwe Amerikaanse president. Ze
had daarbij een tekening van Trump
opgehangen, gemaakt door haar
broer Rein. Joke over de avond: “Humor bleek best een moeilijk onderwerp: zelfspot, satire en spot horen
daar ook bij en lag deelnemers beter dan gewoon grappig te zijn.” Haar
gedicht:

Amerika groot
Daar zit hij met zijn geföhnde kuif
Die campagne was nog een hele kluif
Waar ben ik in Godsnaam beland?
Peinsde hij met trillende hand
Het begon allemaal met ontevredenheid
Over het land, zijn leider en vooral beleid
Met mensen die overal maar vandaan schijnen te komen
Om hier zeker te verwezenlijken waar ze van dromen
Mensen die hier niet zijn geboren
Met andere gewoonten, die hier niet horen
Nee, grootvaders’ wieg stond ook niet bij de Indianen, nee
Maar als een echte patriot vocht hij wel mee
Ja, tégen de oorspronkelijke bewoners die hier zijn geboren
Want zij waren mensen die hier niet horen
Waar ben ik in Godsnaam beland?
Hoor ik wel thuis in dit land?
Het begon allemaal met mijn zuurverdiende miljarden
Buitenlanden rukken op, straks mijn droom aan flarden
Armoe en ziekten die overal maar vandaar schijnen te komen
Laat ze achter de muur in hun eigen land verder dromen
Dit land is van ons, ja, aan hen die hier niet geboren waren
Maar vreemdelingen waren wij nooit, wel barbaren
Land is jouw land als je er voet op zet, net als mijn opa deed
Maar dat geldt dus alleen voor als je Christus hebt als profeet
Wij sluiten de poorten voor een vreemd geloof
Zelf kent ons land totaal geen religieuze kloof
Mormonen, Amish, sekten en veelwijverij
Wij waren een volkomen normaal land, en zo vrij
Zie hem zitten met zijn geföhnde kuif
Op naar de overwinningsfuif
Zijn hand trilt, maar zijn tanden lachen bloot
Ik maak Amerika weer groot!
Joke van der Zee.

Walhalla klassieke motoren
Gerard en Bas zijn de verzamelaars,
Gerard rijdt nog maar zelden. Door
zijn werkzaamheden in het bedrijf het kweken van snijhortensia’s - van
zijn zoon Bas (deze nam tien jaar geleden het bedrijf van zijn vader over)
eist hem op. Wel gaat hij graag tijdens zijn vakantie naar Engeland.
Naar Southampton, het Walhalla
voor klassieke motoren liefhebbers
en verzamelaars. “Op een prachtig
terrein staat een kasteel met daarbij
een museum en een grote tuin waar
de stands staan. Je kan er wel dagen
rondlopen. Vanuit de hele wereld komen de motorliefhebbers daar naar
toe. Je ziet er veel Chinezen en Japanners, die dingen nooit af.” Neen,
dan zijn vrouw Helma, die is juist
goed in afdingen.

Een zeldzame Sterzi
Beneden in de grote schuur staan de
zwaardere Italiaanse motoren glanzend gepoetst. Prachtig is die ene
met een koplamp die je bijna nooit
meer ziet en een mooi bereisd verleden uitstraalt. Daar achter een Frans
model zo op het oog dof en verwaarloosd. Maar dat hoort zo. “Tegenwoordig is dat in, dan poets je ze
niet meer op.” Het is nog maar een
voorproefje van wat er boven te zien
is. Na een steile trap te hebben beklommen, belanden wij in een wereld van de ware klassieke brommer liefhebber. Het schuin aflopende plafond is bedekt met in folie gesealde foto’s en met emaille borden.
Wil je alles goed bekijken dan kan
je daar gerust een paar uur voor uit
trekken. Een vrij nieuwe aankoop een originele poster van de TT Assen uit 1981 - staat ingelijst op de
grond, naar een mooie plaats wordt
nog gezocht. Tegen de wand staan
grote kasten, op de planken liggen
de niet te tellen blikjes banden reparatie setjes, olie kannetjes, blikjes van het merk Castrol, blikken
speelgoed, het zijn allemaal museum stukken. “Dat is de verzameling
van mijn vrouw, hier heeft zij veel lol
in. Kijk, die helemaal achteraan, dat
is een Sterzi, zeer zeldzaam.” Het witte blikje toont zich bescheiden en
is alleen voor de kenner van waarde. Langs de kanten staan tientallen brommers, zij vangen net genoeg
zonlicht op waardoor het lijkt alsof zij in de schijnwerpers staan. “Bij
deze brommer zie je goed wat een
viertakt is.” Er wordt iets getoond
met verschillende klepjes, bijzonder ingenieus maar of dat verder beklijft? Het is meer de overweldigende hoeveelheid van de gestroomlijnde schoonheid waar de leek diep van
onder de indruk raakt. Het is moeilijk om weg te komen, steeds valt
het op oog op iets nieuws. “Kijk deze
hebben wij ooit gekocht - zwart geblakerd - kwam uit een brand vandaan. Vele uren van liefde en passie
zijn er in gaan zitten om de vuurrode glans weer terug te krijgen. Maar
het was het allemaal waard. En dit is
een Franse Serwa, daar zijn er maar
twee van in Nederland.” Het wordt
niet zonder trots gezegd.
Janna van Zon

Lezing over boek ‘Laatste
boot naar Sint-Helena’
Aalsmeer - In ‘Laatste boot naar
Sint-Helena’ doet Ron Moerenhout
verslag van zijn reis naar een van de
meest afgelegen eilanden ter wereld. Moerenhout ging op zoek naar
Nederlandse sporen op het eiland
dat ooit aan ons land toebehoorde.
Ook schrijft hij over het verleden als
gevangeniseiland, met als bekendste gevangene Napoleon. Hij vond
een kaart waarop de keizer ontsnappingsroutes aanbracht, ontdekte een complot om hem te bevrijden en kwam te weten dat Napoleon vermoedelijk vergiftigd werd
door de man van zijn minnares.
Daarnaast vertelt Moerenhout de
verhalen van andere gevangenen,
onder wie de Nederlandse drugssmokkelaar die in 1994 als enige
van het eiland wist te ontsnappen.
Vrijdag 24 februari geeft de auteur
een lezing in het Boekhuis. Aanvang
is 20.00 uur, entree 5 euro. Aanmelden is vanaf heden mogelijk.
Lezing van Midas Dekkers
De 82ste Boekenweek die plaats
vindt van zaterdag 25 maart t/m
zondag 2 april heeft als thema: Verboden vruchten. Ook dit jaar orga-

niseren Stichting Kunst en Cultuur,
Boekhuis Aalsmeer en de Bibliotheek Amstelland een avond rondom het thema. Dus ook dit jaar weer
een bijzondere gast: Midas Dekkers.
Midas Dekkers is bioloog en publiceerde vroeg in zijn carrière keurige
natuurgidsen. Inmiddels is hij bij het
grote publiek echter bekend door
werk waarin zijn eigen, originele
persoonlijkheid en stijl doorklinken,
al blijft de bioloog nooit ver buiten
beeld. Een groot deel van Dekkers’
oeuvre bestaat uit bundels columns
over mens en (vooral) dier. Deze
persoonlijke schetsen leest hij sinds
1980 voor in het radioprogramma Vroege vogels. Veel Nederlanders kennen hem ongetwijfeld ook
van tv-programma’s als Gefundenes
Fressen en Midas. Tot zijn omvangrijke oeuvre behoren onder andere
De Larf (2002), Lichamelijke oefening (2006), De kleine verlossing Of
de lust van ontlasten (2014) en De
thigmofiel (2015).
Woensdag 29 maart geeft hij een lezing in De Oude Veiling. Kaarten zijn
vanaf heden te koop in het Boekhuis, Zijdstraat en via de website
van Amstelland bibliotheken.

Woensdag 8 februari in Oude Veiling

Brainstormen over socialer
en aantrekkelijker Aalsmeer
Aalsmeer - Veel Aalsmeerders vinden Aalsmeer een fijne gemeente om te wonen, te werken en te leven. Dat betekent niet dat er als direct aangrenzende gemeente van
Schiphol geen last van de luchthaven is. Stichting Leefomgeving
Schiphol (SLS) is er voor inwoners
en ondernemers die veel hinder ondervinden van de luchthaven. Vanaf februari kunnen gemeenten en
maatschappelijke organisaties in
de directe omgeving van Schiphol
projecten indienen bij de SLS die
de leefbaarheid of de sociale betrokkenheid verbeteren. Wethouder
Robbert-Jan van Duijn: “Dit is een
kans om projecten te verwezenlij-

ken die Aalsmeer leefbaarder, socialer en aantrekkelijker maken. Natuurlijk kunnen wij dat niet zonder
u. U als inwoner, ouder, oudere, ondernemer, werknemer, bestuurder,
student of vrijwilliger weet immers
als geen ander waar onze gemeenschap behoefte aan heeft. Daarom
nodig ik u allen van harte uit voor
een brainstormsessie op woensdag
8 februari over mogelijke projecten
voor de SLS.” De brainstormsessie
over projecten Stichting Leefomgeving Schiphol is in De Oude Veiling
in de Marktstraat van 20.00 tot 22.00
uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Graag
aanmelden via communicatie@amstelveen.nl

Bingo-avond bij
BV De Pomp

se bingo-avond op woensdag 8 februari. Er zijn mooie prijzen te winnen. Er worden tien ronden gespeeld en één extra ronde met twee
mooie prijzen. Lid of geen lid, iedereen is altijd hartelijk welkom. De
bingo is in het Baken aan de Sportlaan 86 en begint om 20.00 uur.

Aalsmeer - Heeft u zin in een gezellige avond? Buurtvereniging de
Pomp houdt weer haar maandelijk-

Lezing ‘prentbriefkaarten’
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandag 6 februari
houdt
Postzegelvereniging
Aalsmeer haar maandelijkse bijeenkomst in Het Parochiehuis aan
de Gerberastraat. Naast het verzamelen van postzegels en munten
kan ook een ansichtkaarten verzameling opgezet worden. Maandagavond komt John Dehé een en ander toelichten.
De kaarten zijn een waardevolle illustratie van nagenoeg ieder filatelistisch onderwerp. En ze zullen ook
de voordracht van John rijkelijk illustreren. Op de Postex 2016 in Apeldoorn vond de eerste jurering van
een prentbriefkaarten verzameling
plaats. Vragen kunnen tijdens en na

de presentatie gesteld worden. De
avond begint om 20.00 uur.
Veiling en miniverzameling
De zaal is al vanaf 19.15 uur open,
ten eerste om de kavels te bekijken
welke geveild gaan worden en ten
tweede om even bij te praten. Op
de website zijn vele afbeeldingen te
zien van de te veilen kavels. Kijk dus
ook op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl. Verder is er een minipostzegelverzameling te bezichtigen van Cor van Meurs over ‘Apen’,
welke zeer de moeite waard is om
te bekijken. Belangstellenden zijn
maandag van harte welkom in het
Parochiehuis in de Gerberastraat.

Lezing bieb: ‘Hoe lees ik?’
Amstelveen - Grote verwachtingen: we hebben ze allemaal. Ook
met boeken. Je koopt of leent dat
ene boek tenslotte niet voor niets:
daar wordt iets van verwacht. Maar
wat als de schrijver een streek uithaalt en de lezers een heel andere
kant op leidt? Of juist op pagina één
al verklapt dat het boek met een andere bedoeling is geschreven dan
werd gedacht?
Hoe te ontdekken wat de schrijver
wil en willen lezer en schrijver eigenlijk ‘t zelfde? Hoe komt het dat
de lezer ondanks andere verwachtingen toch blijft doorlezen in een
boek? Dat geheim en nog veel meer
wordt ontrafeld tijden een lezing op
8 februari door Lidewijde Paris, die
aan de hand van haar boek ‘Hoe

lees ik?’ literatuur voor een breed
publiek toegankelijk heeft weten te
maken. Lidewijde Paris is ruim vijfentwintig jaar actief in het boekenvak, als boekverkoper, etaleur, journalist, interviewer, redacteur en uitgever. Haar recensies voor Opium
Radio, columns en interviews voor
Vrij Nederland en haar literatuurlessen dragen allemaal dezelfde missie
als Hoe lees ik?: Literatuur voor een
breed publiek toegankelijk maken.
Deze avond op woensdag 8 februari is van 20.15 tot 21.30 uur in bibliotheek Amstelveen Stadsplein. De
toegang is 7,50 euro. Kaarten zijn te
verkrijgen in een van de Amstelland
bibliotheken en via de website van
de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl.

Verbouwde N201 maakt
zich op voor druk jaar
Aalsmeer - Sinds half december is
even stil geweest rond N201. Hoewel er via social media alweer van
alles broeit voor wat komen gaat
heeft het programma stilgelegen tot
nu toe vanwege een fikse verbouwing. Vrijdag 10 februari is de aftrap
van een zeer druk programma vol
feesten, bandoptredens en andere
muzikale activiteiten. 2016 Was ook
een prima jaar voor N201. Sinds de
verzelfstandiging in 2013 is er heel
wat veranderd in het voormalige
jongerencentrum en is gezocht naar
de juiste weg om zoveel mogelijk
op eigen kracht een muzikale vrijplek overeind te houden waar iedereen die iets met muziek wil terecht
kan; dancefeesten, oefenruimte verhuur, muzieklessen, bandoptredens;
noem alles maar op. De Gemeente
Aalsmeer draagt alleen nog subsidie bij aan programma’s die zijn gericht op (muzikale) talentontwikkeling en tienerfeesten voor jongeren onder de 18 jaar. Het overige
programma draait op eigen kracht.
Door het wegvallen van subsidies is
N201 meer vraaggericht gaan werken en dat heeft geresulteerd in
een breed programma in heel veel
verschillende genres. De afgelopen twee jaar hebben zich in N201

meerdere teams gevormd met in totaal ruim 100, voornamelijk jonge,
vrijwilligers die zich elk bezighouden met hun eigen evenement.
Om efficiënter te kunnen werken is
het zaalgedeelte van N201 opnieuw
ingericht met een nieuw, vast podium, nieuwe kleedkamer, dj-studio
(wordt nog aan gebouwd), een grote bar in de zaal, nieuwe zithoek en
danspodium en de rokersruimte is
naar beneden verplaatst. Hierdoor
heeft N201 meer een ‘Club’ uitstraling die beter past bij het uitgebreide
dance-programma. Dat neemt niet
weg dat er volop aandacht zal blijven voor bands, muzieklessen, voorspeelavonden en bandcoaching,
want N201 zal nooit een pretentieuze club worden maar is er voor iedere muziekliefhebber. Er worden
dit jaar ook nog aanpassingen aan
de oefenruimtes op de eerste etage voorbereid die meer mogelijkheden bieden voor grotere groepen
en speciale muzikale activiteiten. De
aanpassingen zijn grotendeels gefinancierd door donaties die zijn gedaan naar aanleiding van de crowdfunding actie afgelopen najaar en
diverse sponsors. Meer info en het
hele programma op www.n201.nl en
op diverse Facebookpagina’s.

Kennismaken met judo en
hip hop met Jeugdsportpas
Aalsmeer - In de maand februari kunnen kinderen van het basisonderwijs weer kennis maken met vele
sporten, want dan organiseert Sportservice Aalsmeer het tweede blok
van de JeugdSportPas Aalsmeer. De
sporten van het eerste blok zijn onder andere badminton, judo, verschillende dansvormen, onder andere hip
hop en breakdance, (beach)-volleybal en ritmische gymnastiek. Inschrijven kan via de website: www.sportserviceaalsmeer.nl. Kinderen kunnen
tot en met 5 februari inschrijven voor
het tweede blok. De Jeugdsportpas is
een sportstimuleringsproject om kinderen van de basisschool te helpen
bij het maken van de juiste sportkeuze. Kinderen uit de groepen 3 tot
en met 8 (en soms ook groep 1 en

Loes wint 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 te Kudelstaart vanaf 20.00 uur. Op 25 januari is Loes
Versteeg eerste geworden met 5675
punten. Jan Raadschelders werd
tweede met 5016 punten. Gerda
Raadschelders en Ben Bon werden
samen derde met elk 5014 punten.
De poedelprijs was deze week voor
Ria van der Laan met 3615 punten.

2) kunnen zich inschrijven voor vier
kennismakingslessen voor verschillende sporten bij lokale verenigingen. Op deze manier maken ze kennis met de sport en proeven de sfeer
binnen de vereniging. De kosten zijn
5 euro per sport per kind. Voor informatie kan contact opgenomen worden met Tom Schutte van Sportservice Haarlemmermeer: Parklaan 26a,
06-39790182,
tschutte@sportservicehaarlemmermeer.nl

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - De volgende kaartavond
van Allen Weerbaar is op maandag 6
februari. Alle klaverjasliefhebbers en
jokeraars worden weer welkom geheten in het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. De inleg is 1,50 euro. Het
kaarten begint om 20.00 uur, vanaf
19.30 uur gaan de deuren open voor
inschrijving, koffie of thee. De laatst
gehouden kaartavond is gewonnen
door Tiny Buwalda met 5555 punten,
op twee Wijntje Heijink met 5316 punten, op drie Marty van Tol met 5307
punten, op vier Martin van Wieringen met 5286 punten en op de vijfde plaats is Kees Kooyman geëindigd
met 5260 punten. De poedelprijs was
voor Frans Braat en de marsenprijs
ging naar Jacques Bleeker. Bij het jokeren is Lilian Klaassen eerste geworden en Jopie de Vries werd laatste.
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kinder- en jeugd

krant

De Graankorrel schaatst

Voorlezen: Wat een feest!

Kudelstaart - Als er dan onvoldoende ijs in de buurt is, zoeken de
kinderen het ijs op. Helaas vroor het
niet hard genoeg om op de vijver
in de buurt bij school te schaatsen.
Vandaar dat het jaarlijkse schaatsfestijn weer op de schaatsbaan in
Haarlem plaatsvond.
‘s Morgens was het de beurt aan

Aalsmeer - Op 25 januari zijn de
Nationale Voorleesdagen van start
gegaan. Doel van de actie is om
voorlezen aan jonge kinderen zowel
thuis als bij de opvang, op school
en in de bibliotheek te promoten.
In de bibliotheek in de Marktstraat
was Lot Lohr uit Sesamstraat afgelopen zaterdag 28 januari uitgenodigd om voor te komen lezen. Uit
het prentenboek ‘De kleine walvis’ las de actrice voor en jongens
en meisjes die op het voorleesuurtje
waren afgekomen, hadden het reuze naar hun zin. Lot nam de kinderen mee op avontuur en deed dit vol
overtuiging en levensecht. Zelfs de
aanwezige ouders waren in de ban
van het spannende avontuur van de
kleine walvis. Net als overigens wethouder Robbert-Jan van Duijn, die
maandag 30 januari heeft voorgelezen bij kinderdagverblijf De Stempel in De Rietpluim. Tussen alle ver-

de kinderen uit de onderbouw en
‘s middags mochten de bovenbouw
kinderen schaatsen. Het werd een
heerlijk schaatsfeest: oefenen op de
krabbelbaan binnen, of rondjes maken op de buitenbaan.
Ook de ouders en leerkrachten bonden de schaatsen onder en draaiden hun rondjes mee.

Workshops cupcakes bakken
en versieren met kampioen Isa

Schaken bij De Wegwijzer
Aalsmeer - Op De Wegwijzer bestaat sinds een aantal weken de
mogelijkheid om te schaken. Elke vrijdagmiddag, om de twee weken, zijn ouders actief om kinderen
die dat leuk vinden te leren schaken. De kinderen zijn zo enthousiast

dat er ook een schaakclub is opgericht, die na schooltijd nog een uur
doorgaat. Jongens en meisjes, vanaf
groep 5, en een enkele groep 4 leerling, zijn fanatieke schakers geworden. De mooie gekleurde schaakborden maken het extra leuk.

Aalsmeer - Twee weken geleden
werd het aangekondigd in de krant.
Cupcake winnares Isa Verzeilberg
gaat een workshop geven voor kinderen. Op vrijdag 20 januari vanaf 10.00 uur konden de jongens en
meisjes zich opgeven bij Ab Müller aan de Stationsweg, waar ook
de workshop gegeven zou worden.
De bakkers waren verbaasd, die vrijdag stonden ouders in de rij om hun
kind(eren) op te geven. Om grote
teleurstellingen te voorkomen, werd
besloten dan maar twee workshops
te geven en ook de tweede was in
notime vol. Het is duidelijk: Isa heeft
veel fans en bewonderaars.
Zaterdag 28 januari zijn de workshops gegeven. Vol enthousiasme
gingen de jongens en meisjes aan
de slag, ieder mocht zes cupcakes
bakken en drie ervan versieren. Isa
gaf tips en verleende assistentie samen met haar vriendin Kyra en haar
vader Jan Willem. Kleurige gebakjes
werden het met allerlei versiersels
en met mooi gelukte afbeeldingen
van hondjes, kikkers en beertjes. Isa
had hiervoor diverse voorbeelden
meegenomen. Isa, Kyra en Jan Willem hadden het druk, maar alledrie
liepen met een brede lach rond. Het

was ook zo gezellig en de jongens
en meisjes deden reuze hun best.
Spannend was het tevens best dat
Kim van Radio Aalsmeer korte interviews afnam. “Ik ben nog nooit op
de radio geweest”, aldus een vrolijk
deelnemertje. Kim presenteert iedere vrijdag het programma ‘Let’s Go’
voor de jeugd bij Radio Aalsmeer
vanaf 18.00 uur.
De leeftijd van de deelnemers was
tussen de zeven en twaalf jaar. Een
enkeling had een krukje nodig om
aan de werktafel te kunnen staan.
Een vijfjarige vond het heel jammer
dat zij nog niet mocht deelnemen.
Ze was een grote fan van ‘cupcake’
Isa. Ze had zelfs een tekening voor
de kampioen uit Kudelstaart gemaakt. Deze heeft de vijfjarige gebracht en ze is met Isa op de foto
gezet. Helemaal blij.
De deelnemers gingen na afloop
trots met hun cupcakes naar huis
na uiteraard eerst Isa, Kyra, Jan Willem en de bakkers van Ab Müller bedankt te hebben voor de leuke middag. Heel geslaagd. Menigeen hoopt vast dat de 13- jarige Isa
nog meer workshops gaat geven.
Wie weet...
Foto’s: www.kicksfotos.nl

gaderingen en afspraken door eens
iets heel anders. “Wat een feest om
met de kinderen lekker te lezen, te
leren en vooral heel veel lol te maken.” Ook de wethouder las voor uit
dit prentenboek van het jaar 2017
van Ton Meijer.
Foto: www.kicksfotos.nl

Project op weg naar Triade
Aalsmeer - De Stek, De Hoeksteen
en De Wegwijzer zijn op weg naar
Triade. Deze week startte het eerste gezamenlijke project in de drie
organisaties die in 2018 Triade vormen. Dat project heeft het thema
‘Groei’ gekregen. Alle kinderen werken en spelen vanuit het thema dat
alles met groeien te maken heeft.
Op de scholen krijgt dat op dinsdag- en donderdagmiddag vorm via
atelieronderwijs. Op De Stek loopt
De Stek

De Hoeksteen

De Wegwijzer

het aanbod via spel en ontwikkelingsmateriaal. Het thema begon
met een startactiviteit waar, op de
scholen, de ouders bij uitgenodigd
waren. Met muziek werd het groeien uitgebeeld: steeds meer kinderen verzamelden zich op één plek.
De muziek werd steeds luider. Via
spel en allerlei vakken krijgen de
kinderen te maken met alle vormen
van groeien. Eind april vindt de afsluiting plaats.

Winter bij OBS Samen Een
Jeugdcompetitie

Topduels bij AAS-schakers
Aalsmeer - De vijftiende ronde
van de AAS jeugdcompetitie kende
twee topduels, die van grote invloed
op de stand werden. Jasper speelde met wit tegen Willem, die kennelijk nog aangeslagen was door
de nederlaag in de vorige ronde tegen Luuk, want in een wederzijdse
aanval overzag Willem dat zijn dame instond en zij werd gelijk daarna opgeëist door Jasper. Het andere
lid van het vriendenduo Luuk was in
een fel gevecht met Christiaan gewikkeld. Luuk wist een kleine kwaliteit (twee stukken tegen een toren) te winnen en gaf het stuk terug
waardoor hij in een gewonnen eindspel terecht kwam. Hierdoor staat
Luuk weer aan kop van de competitie en is het nu Willem die een halfje achterstaat, respectievelijk 12 en
11,5 punten. Op drie staat Jasper
met 9 punten, op vier Christiaan met
7 punten en op vijf en zes Stijn en
Simon met elk 6,5 punten.
Het nieuwe AAS-lid Conrad moest
nu, na zijn mooie overwinning op
Stijn, tegen Simon en dat was nog
een maatje te groot. Ook Simon’s

van groep 1 tot en met groep 8 hard
gewerkt aan deze prachtige geknutselde sneeuwmannen die voor
de winterse sfeer zorgen. “De echte
winter gaat vast nog komen, wij zijn
er klaar voor!”, aldus de leerlingen
en leerkrachten van Samen Een.

broertje Rudolph verloor van Ryan,
zodat de beide broertjes de dubbel nul scoorden, maar in de loop
van de competitie zeker wel punten
gaan scoren, want schaken kunnen
ze wel. Stijn was hersteld van de nederlaag van vorige week en won van
Rembrandt. Het duel Kevin versus
Robbert werd remise en daarmee
waren alle partijen weer gespeeld.
Door Ben de Leur

Voorleesontbijt in pyjama
Aalsmeer - Woensdag 25 januari
begonnen de Nationale voorleesdagen. Op basisschool De Hoeksteen
ging deze dag niet ongemerkt voorbij. Alle kinderen mochten in pyjama op school komen. Tijdens het
voorlezen van een verhaal in de ei-

Nieuwe directeur
Pauline volgt
Marianne op
Aalsmeer - PCBS De Brug heeft
een nieuwe directeur: Pauline Hesseling-van Zijl heeft Marianne Asselman opgevolgd. Marianne Asselman is per 1 januari 2017 met pensioen gegaan. Pauline heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in alle lagen van een andere
schoolorganisatie van de Stichting
Jong Leren en heeft veel zin in deze nieuwe uitdaging. Pauline geeft
aan dat de basisschool de plek is
waar kinderen zich verder kunnen
ontwikkelen tot een uniek persoon
en vindt het heel belangrijk dit pro-

Aalsmeer - Een berg vol sneeuwpoppen is nu de entree bij OBS Samen Een. Er is buiten al wat winterse
pret geweest, maar op het schoolplein hebben de leerlingen nog
geen sneeuwpop kunnen maken.
Desondanks is er door de kinderen

Spelletjes bij de
Kidzzzclub

ces zo goed mogelijk te faciliteren.
“Ik heb een grote passie voor het
onderwijs”, aldus Pauline. Kijk voor
meer informatie op www.pcbs-brug.
nl

Aalsmeer - Op zaterdag 11 februari
organiseert de Kidzzzclub Aalsmeer
Oost een gezellige middag voor jongens en meiden uit de groepen drie
tot en met zes. Er staan spelletjes
op het programma, er wordt een bijbelverhaal verteld en een kinderbingo gespeeld. De middag is van
13.00 tot 15.00 uur en vindt plaats
in Het Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55. Er zijn geen kosten aan
verbonden, de toegang is gratis.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Stuur voor meer informatie een mail
naar:
kidzzzclubaalsmeeroost@
gmail.com of neem een kijkje op facebook: Kidzzzclub Aalsmeer Oost.

gen groep konden de kinderen genieten van een heerlijk ontbijt aangeboden door de plaatselijke supermarkt. Jammer genoeg duurde
het voorlezen niet de hele ochtend
en moest er daarna ook weer gewerkt worden. Maar dan wel samen
met een meegenomen knuffel. Namens alle kinderen van basisschool
De Hoeksteen hierbij een bedankje
voor het heerlijke ontbijt.

Peuterinstuif in
de Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 8 februari
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop
en ontmoeting onder het genot van
een kopje koffie of thee. Van 9.30
tot 10.30 uur is er teven een peuterinstuif. Samen met je kindje spelen,
zingen, dansen en knutselen. Iedere
belangstellende is hartelijk welkom
in de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen; 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.
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ZABO Zaalvoetbalcompetitie

Handbal Eerste Divisie

Spektakel bij Midi’s tegen
Polonia Aalsmeer
Aalsmeer - Bij de zevende speelronde van de ZABO zaalvoetbalcompetitie ging de belangstelling
op voorhand natuurlijk uit naar de
wedstrijd tussen Sportcafé de Midi’s en Polonia Aalsmeer, oftewel de nummers één en twee van
de ranglijst. Het enthousiaste publiek werd zaterdagavond 28 januari bij deze topper getrakteerd op
een zeer vermakelijke pot zaalvoetbal met veel spanning en spektakel. Speelronde 7 vond plaats in hal
2 van sporthal de Bloemhof en begon om zeven uur met de partij tussen IBH Aalsmeer en Koning Nieuwendijk. Laatstgenoemd team won
het duel nipt met de cijfers van
3-4. Na de openingswedstrijd verschenen de ploegen van Sportcafé
de Midi’s en Polonia Aalsmeer aan
de aftrap met beide een brede selectie aan spelers. Vanaf het eerste fluitsignaal kende de partij een
hoog c.q. moordend tempo waarbij het spel op en neer golfde met
doelpogingen aan beide kanten.
Kansen werden voldoende gecreeerd, maar de openingstreffer viel
pas in de negende minuut. Het was
Rob Overvliet die knap de 1-0 liet
aantekenen. De jacht op de gelijkmaker bleef niet uit. Nadat Polonia
Aalsmeer in de twaalfde minuut de
paal al had geraakt werd de stand
twee minuten later in evenwicht getrokken. Een hard laag schot in de
verre hoek bleek onhoudbaar: 1-1.
Aan het einde van de eerste helft
was er opeens sprake van miscommunicatie in de defensie van Polonia Aalsmeer. Sportcafé de Midi’s profiteerde hiervan volledig en
kwam voor de tweede keer in deze
wedstrijd op voorsprong. Erik Overvliet was de doelpuntenmaker: 2-1,
tevens ruststand. Tijdens de tweede helft bleek het wedstrijdpijl identiek aan de eerste helft. Zaalvoetbal
van een hoog niveau met uitstekende technische acties, razendsnelle

aanvallen en doelkansen aan beide zijden. Gescoord werd er niet en
dit had alles te maken met de uitblinkersrol die de doelman van Polonia Aalsmeer vertolkte terwijl ook
de keeper van Sportcafé de Midi’s
in grote vorm verkeerde. Tijdens de
dertigste minuut leek de 3-1 gescoord te worden, maar Sportcafé de Midi’s liet twee mogelijkheden onbenut. In minder dan twintig seconden tijd spatte beide inzetten via lat en paal het speelveld in.
Het bleef 2-1. Vijf minuten voor tijd
had Polonia Aalsmeer pech met een
bal op de paal. Een zinderende slotfase zou gaan volgen waarbij Polonia Aalsmeer mogelijk een strafschop was onthouden. Scheidsrechter Klaas Boekel, die deze topper overigens prima leidde, besloot
te laten doorspelen. Ook in de slotminuten bleken alle spelers over
voldoende lucht te beschikken maar
in de stand kwam geen verandering meer. Sportcafé de Midi’s blijft
koploper, sloot de wedstrijd af met
een 2-1 overwinning en staat nu
vijf punten voor op concurrent Polonia Aalsmeer. Titelprolongatie lijkt
in aantocht. Na het spektakelstuk
speelden Amsec Piller en Met & Co
tegen elkaar. Halverwege de tweede helft had het team van Met & Co
een 1-2 voorsprong opgebouwd.
René Zandvliet zorgde in de slotfase namens Amsec Piller voor de gelijkmaker en zodoende werden de
punten netjes gedeeld. Scheidsrechter Piet Ross schreef de eindstand van 2-2 op het wedstrijdformulier. De slotwedstrijd tussen LEMO en Atlas Lions kreeg de uitslag
van 5-0 toebedeeld.
Huidige stand: Sportcafé de Midi’s
7-21, Polonia Aalsmeer 7-16, Koning Nieuwendijk 7-12, Met & Co
7-10, Atlas Lions 7-9, Amsec Piller
7-7, IBH Aalsmeer 7-4, LEMO 7-3.
Speelronde 8 volgt zaterdag 18 februari in de Proosdijhal Kudelstaart.

Foto: www.kicksfotos.nl

FIQAS dames maken het
koploper Foreholte lastig

Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbal: 3-0 winst op Delfia

RKDES start goed aan
tweede helft competitie
Kudelstaart - RKDES is goed gestart aan de tweede helft van de
competitie. Delfia werd thuis aan de
Wim Kandreef na een 1-0 ruststand
met 3-0 verslagen. Uit werd er in de
eerste competitie wedstrijd nog met
5-3 verloren.
Er was dus tegen deze Delftse tegenstander nog wat goed te maken.
In Delft verknalde de Kudelstaarters
daar in een kwartiertje de hele wedstrijd, maar gelukkig verliep het afgelopen zondag een stuk beter. Tijn
Kraak is weer terug op doel na een
half jaar afwezigheid, maar RKDES
moest wel aanvoerder Roy Endhoven missen. Hij was te geblesseerd
aan zijn knie. Zoals gewoonlijk begonnen de Kudelstaarters weer niet
echt scherp aan de wedstrijd, want
de eerste grote kansen waren voor
Delfia. Gelukkig wist Tijn Kraak twee
keer de bal uit het doel te ranselen.
Na een minuut of vijf trok de Afas/
Nieuwendijk brigade de wedstrijd
langzaam naar zich toe, kansen waren er voor Indy van Koert die mis
kopte, Maarten van Putten die over
knalde en een hele reeks net niet
kansen. Maar na 17 minuten kwam
toch de 1-0 op het bord. Het was
Indy van Koert die de bal vanaf de
achterlijn terug legde en nu was het
wel Robin van der Steeg die binnen
kon schieten: 1-0. De plaatselijke FC
bleef de bovenliggende partij, maar
Delfia kwam er regelmatig ook goed
uit omdat zij de bal regelmatig over
de achterlinie legde en daar kwam
ook regelmatig gevaar uit. Zowel In-

dy van Koert als de ongelukkig maar
wel hardwerkende Rick Verkuijl
hadden de wedstrijd voor rust al op
slot kunnen gooien. Een schot van
de ongrijpbare Indy van Koert belandde via een been van een speler
van Delfia op de lat terwijl Rick Verkuil vrijstaand op de keeper schoot.
De tweede helft begon RKDES weer
zeer matig en het was wederom aan
sluitpost Tijn Kraak te danken dat
de 1-1 niet op het scorebord kwam
te staan. Maar wederom voetbalde
RKDES zich weer onder de zwakke beginfase uit wat leidde tot een
mooie goal van Indy van Koert. Het
was de doorgebroken Maarten van
Putten die de bal fraai op het hoofd
van de ingelopen Indy van de Koert
legde en de 2-0 mocht bijgeschreven worden. Hiermee was de wedstrijd wel beslist. RKDES bleef de
controle houden en Delfia was niet
meer bij machte om er nog een echte wedstrijd van te maken. Twintig
minuten voor tijd kwam toch nog
de 3-0 op het bord. De corner van
Lennart Kok was perfect, tot tegenstelling van de vrije trappen die hij
mocht nemen, en het was ditmaal
Ivo Lentjes die de bal tegen het net
kopte. Oké, even voor de wijsneuzen
van de harde kern, de kopbal ging
via de keeper. Zo jullie ook weer jullie zin.
Komende zondag 5 februari de zeer
lastige uitwedstrijd tegen DIOS in
Nieuw-Vennep waar ook de heen
wedstrijd van werd verloren.
Eppo

Voetbal vrouwen

Aalsmeer MO17-2 na de
winterstop goed van start
Zaterdagvoetbal, eerste klasse

FC Aalsmeer met punt
uit winterstop

Aalsmeer - De zaterdag voetballers van FC Aalsmeer zijn prima aan
de tweede seizoenshelft begonnen.
De eersteklasser hield in Huizen
nummer twee, HSV de Zuidvogels,
knap op een gelijkspel. In een gelijk opgaande wedstrijd met wellicht
iets meer balbezit en kansen voor
de thuisploeg was de 0-0 toch wel
een juiste afspiegeling. Op momenten dat de thuisploeg echt gevaarlijk leek te worden, stond daar altijd nog doelman Nick van der Wiel.
Bij schoten uit de tweede lijn was hij
heer en meester. FC Aalsmeer speelde met de vaste kern. Iedereen was
fit en vrij van schorsingen. Na ruim
een uur mocht Arnaud van Leeuwen
alleen op doelman Jasper Schaap
af. Zijn breedtepass op Epi Kraemer
werd door Epi helaas overgeschoten. Het was één van de weinige

echte kansen die de bezoekers kregen. De ploeg van Cor van Garderen zou op die momenten iets scherper moeten zijn. Dan had er wellicht
iets meer in gezeten dan een punt.
Tegelijkertijd stond de verdediging
prima en liet men zien gewoon mee
te kunnen met een hoogvlieger als
Zuidvogels. Dit gelijkspel biedt hoe
dan ook houvast voor de komende
wedstrijden. Komende week komt
Woudenberg op bezoek. Een ploeg
die in de eerste confrontatie behoorlijke mazzel had en met de volle winst aan de haal ging. Volop mogelijkheden dus. Het gat met beide
ploegen is zes punten. Door het punt
in Huizen kroop Zaterdag 1 wel weer
iets verder weg bij de onderste ploegen. Zaterdag 4 februari is de eerste thuiswedstrijd in het nieuwe jaar.
Door Arno Maarsen

Aalsmeer - Na de winterstop begon vorige week zaterdag 21 januari de amateur voetbal competities
weer. De meiden van Aalsmeer begonnen met een uitwedstrijd tegen
de Meer. De wedstrijd werd met miniem verschil 0-1 gewonnen. Zaterdag 28 januari ontving Aalsmeer
MO17-2 thuis NFC MO17-1 uit Amstelveen. De wedstrijd begon pittig, beide teams deden niet voor
elkaar onder, daardoor golfde het
spel heen en weer. Na een kwartier scoorde NFC uit een mooie aanval: 0-1. De meiden van Aalsmeer
deden er een schepje bovenop. Dit
resulteerde al snel in gevaar voor
het NFC doel. Aalsmeer linksbuiten Iris schoot na een mooie aanval knap binnen en bracht de stand

in evenwicht: 1-1. Deze stand bleef
tot het rustsignaal. Gauw naar binnen aan de thee, want het was best
wel koud. De tweede helft bracht
het zelfde spelbeeld. Een NFC speler kreeg een super kans om te scoren, maar Aalsmeer keeper Sam
redde subliem. Keeper Sam maakte
ook vele NFC aanvallen onschadelijk door steeds snel uit te lopen en
de bal te onderscheppen.
Aalsmeer kreeg ook genoeg kansen, maar de meiden sprongen er
slordig mee om. Vijf minuten voor
tijd trok verdediger Zoë mee naar
voren. Met een prachtig afstandschot verraste Zoë de NFC keeper:
2-1. Er veranderde niets meer in de
stand. Hierdoor werd Zoë de matchwinnaar.

Matchwinnaar Zoë aan de bal. Papa met vlag kijkt toe. Foto: Ruud Meijer

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 4 februari:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – Woudenberg 1
F.C.A. 2 - Z.O.B. 2
United/D.A.V.O. 2 - F.C.A. 4
F.C.A. 5 – Altius 5
Zaanlandia 4 - F.C.A. 6
F.C.A. 7 - R.A.P. 14
F.C.A. 8 – D.V.V.A. 14
Vrouwen
VVA/Spartaan V1 - FCA V2
S.C.W.
IJmuiden 1 - S.C.W. 1

14.30 u
11.45 u
14.00 u
14.30 u
15.00 u
14.30 u
14.30 u
15.00 u
14.30 u

Winst Thea bij
OVAK-soos
Aalsmeer - Op woensdag 8 februari is de volgende speelmiddag van
de OVAK. De soos begint om 14.00

S.C.W. 3 – Velsenoord 2
15.00 u
S.C.W. 4 – Jong Hercules 3 13.00 u
Zwanenburg 45+1 - S.C.W 45+1
14.30 u
A.F.C. 35+2 - S.C.W. 35 +1 14.45 u
Zondag 5 februari:
F.C. AALSMEER
W.V.C. 1 - F.C.A. 1
R.K.D.E.S.
D.I.O.S. 1 - R.K.D.E.S. 1
R.K.D.E.S. 3 – U.N.U. 2
Roda’23 6 - R.K.D.E.S. 4
Pancratius 8 - R.K.D.E.S. 5

14.00 u
14.30 u
12.00 u
12.00 u
11.00 u

uur en vindt plaats in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het klaverjassen op 25 januari is gewonnen
door Thea Reuling met 5256 punten,
gevolgd door Joop Biesheuvel op
twee met 5043 punten, Wil van Es
op drie met 5036 punten en Cobie
Veldhuis op vier met 4970 punten.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 3 februari is er weer koppelkaarten
bij buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom. Geen
maat? Geen probleem, daar kan
voor gezorgd worden.
Aanvang; 20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur voor koffie thee en inschrijving. Het kaarten op 27 januari
is gewonnen door Carla van Nieuwkerk met 5838 punten, gevolgd door
Cees Lof met 5359 punten en Fred
Maas met 5251 punten. De poedelprijs was voor Marja Joore met 3453
punten.

Komende zaterdag 4 februari is er
weer een klaverjas-kwartmarathon
bij buurtverenging Hornmeer. Ook
hier is iedere kaartliefhebber van
harte welkom. De kosten zijn 10 euro per persoon waarbij een lunch
is inbegrepen. Aanvang: 10.00 uur,
zaal open vanaf 09.30 uur. Beide activiteiten vinden plaats in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3.

Kaartavond Ons
Aller Belang
Aalsmeer - Buurtvereniging Ons
Aller Belang organiseert op dinsdag
7 februari weer een gezellige kaart-

Aalsmeer - Zaterdag 28 januari speelden de dames van FIQAS
Aalsmeer uit bij koploper Foreholte.
De dames hadden er zin in en hadden zich goed voorbereid. En dat
was te merken! Het was even zoeken in de eerste minuten: wie was
hier nu de sterkste? Foreholte nam
de leiding maar al snel sloten de
Aalsmeerse dames bij en hielden
het initiatief. Na doelpunten van Nadie Klaver, Samentha de Soet en Lisa Endhoven stond het na ruim 9
minuten spelen 2-3 in het voordeel
van FIQAS Aalsmeer. Keepster Manon van der Sar kwam lekker in de
wedstrijd en de dames hielden het
initiatief. Er volgt weer een doelpunt
van Nadie en vervolgens via de cirkel van Anne Visser. Foreholte kan
alleen nog scoren via een penalty en na ruim 20 minuten spelen is
de stand 4-7. De verdediging stond
als een huis en Foreholte had daarop duidelijk geen antwoord in deze
eerste helft. We blijven aandringen
en houden netjes onze voorsprong
tot de laatste minuten in deze eerste helft: het is 7-9 na 27 minuten
spelen na scores van Nadie en Lisa (penalty). Foreholte sluit aan via
een mooie aanval en een penalty in
de laatste seconden, zodat de ruststand 9-9 wordt.
In de tweede helft moeten we even
schakelen en zijn we in het begin
net niet scherp genoeg. Foreholte scoort meteen twee keer. Nadie,
die vandaag goed op schot is houdt
de schade beperkt en na 5 minuten
spelen is het 12-10 voor Foreholte.
Lianne maakt mooi de 11e voor onze dames en dan hebben we twee
keer balverlies. Dat wordt meteen
afgestraft met een break out tegen.

Programma
handbal
Zaterdag 4 februari:
10.00 u: FIQAS E4-Westsite
10.00 u: FIQAS E1-Meteoor
11.00 u: FIQAS F2-DSOV
11.00 u: FIQAS E3-VOC
11.55 u: FIQAS E2-Legmeervogels
12.55 u: FIQAS D3-Legmeervogels
13.45 u: FIQAS D2-Legmeervogels
14.35 u: FIQAS D1-DSS
15.25 u: FIQAS jongens C2-A&O/
CSV
18.45 u: FIQAS heren 3-Habo’95
(Eerste Divisie)

De stand wordt via een penalty die
wederom wordt gescoord door Lisa
14-12. Zij schiet even later nog een
keer mooi raak vanaf de hoek maar
ook dan heeft Foreholte nog twee
keer kunnen scoren. Het is dan 1613, tot op dat moment ging het gelijk op, werd er aan beide kanten
fel verdedigd en zagen de scheidsrechters aan beide kanten loop fouten over het hoofd. Dan krijgen wij
te maken met een 2 minuten straf er is dan ruim 16 minuten gespeeld.
Foreholte kan dat in twee aanvallen
mooi uitspelen en de stand is 19-15
omdat ook Nadie nog een keer mooi
scoorde vanaf de midden opbouw
als we weer compleet zijn.
Foreholte ruikt dan de overwinning,
wij krijgen nog een aantal keren met
een tijdstraf te maken en dan is de
wedstrijd eigenlijk gespeeld. Via een
penalty (Lisa) en doelpunten van
Sam wordt de eindstand bepaald op
24-17. Op basis van deze stand ziet
het er uit alsof we geen goede tweede helft hebben gespeeld, maar dat
is geflatteerd. De dames speelden
een prima wedstrijd maar trokken
helaas aan het kortste eind. Op naar
komende zaterdag, dan spelen de
dames thuis tegen PSV!
Zaterdag thuis
Na de uitwedstrijd bij Foreholte spelen de dames van FIQAS Aalsmeer
op zaterdag 4 februari weer een
thuiswedstrijd in de Bloemhof. Ze
treffen dan de dames van PSV uit
Eindhoven, de nummer vijf in de
Eerste Divisie. Zelf staan de FIQAS
dames op plaats zes. Eerder in het
seizoen werd de uitwedstrijd met
24-22 gewonnen. De wedstrijd begint om 20.00 uur.
20.00 u: FIQAS dames 1-PSV
(Eerste Divisie)
Zondag 5 februari:
10.00 u: FIQAS meiden A2-DSOV
10.05 u: FIQAS meiden B1-Havas
11.10 u: FIQAS meiden A1-Velo
(Jeugd Divisie)
12.20 u: FIQAS jongens C1-Hellas
(Jeugd Divisie)
13.25 u: FIQAS jongens B1-VVW
(Jeugd Divisie)
15.00 u: FIQAS heren 2-Bevo
(eredivisie)
16.15 u: FIQAS heren 4-Ventura
Alle wedstrijden worden gespeeld
in sporthal De Bloemhof aan de
Hornweg. Publiek is welkom.

BeNe League handbal

FIQAS Aalsmeer verliest
van Achilles/Bocholt
Aalsmeer - De BeNe League nadert het einde. Na de wedstrijd van
afgelopen zaterdag zijn er nog drie
speelrondes te gaan. Voor de mannen van FIQAS Aalsmeer, momenteel op een achtste plaats, zijn die
voornamelijk een goede voorbereiding op de Nederlandse nacompetitie, die begin maart van start gaat.
De wedstrijd zaterdag tegen het
Belgische Achilles/Bocholt was
voor de stand dan ook niet zo belangrijk voor de Aalsmeerders. Voor
de Belgen wel, want zij staan in de
top vier en wilden dat, met het oog
op de Final Four, uiteraard ook blijven. Het werd een wat rommelige
wedstrijd, die gelukkig af en toe ook
spannend was. Want de Belgen namen weliswaar meteen een voorsprong (1-3), de FIQAS mannen
vochten zich terug in de wedstrijd,
met in de eerste helft Wai Wong als
aanjager. Hij scoorde zelf drie keer,
maar wist ook Samir Benghanem
een paar keer mooi vrij te spelen
aan de cirkel. Het leverde een 7-7
stand op na een kwartier. Daarna
werden er wat kansen gemist door
FIQAS Aalsmeer en Bocholt profiteerde: 8-11. Via Quinten Ouderland
en Benghanem was er weer aansluiting (10-11), maar twee tijdstraffen voor FIQAS in de laatste vijf minuten gaven Bocholt de gelegenheid weer uit te lopen, ondanks de
pegel van Kevin Hooijman. Zo gingen de ploegen rusten bij een 11-14
stand. In de tweede helft kwam Tim
Bottinga in de ploeg en dat zorgde
meteen voor meer snelheid en beweging in de Aalsmeerse aanval.
De Belgen hadden een extra speler ingezet in plaats van de keeper
en dat werd bij een onderschepping
prima gezien voor Remco van Dam,
die kon scoren in een leeg doel: 12avond. Er wordt gespeeld in het Parochiehuis aan de Gerberastraat
vanaf 20.00 uur. Om 19.30 uur gaat
de deur open voor inschrijving, koffie of thee.

14. Diezelfde van Dam én Bottinga
trokken de stand binnen twee minuten ook nog gelijk en toen ging
het publiek er weer eens goed voor
zitten. Toch kon FIQAS niet doordrukken. Wat slordigheden en foutjes gaven Bocholt opnieuw de kans
om uit te lopen: van 15-15 naar 1621. Nog was de wedstrijd nog niet
gespeeld, want de Aalsmeerders
knokten zich opnieuw terug: nu onder meer via Hooijman, Ouderland,
Semmy Stigter en Lars van Wijk:
20-22, zodat het – met nog een minuut of vijf op de klok – toch spannend bleef. In de slotfase beschikten de Belgen echter over de sterkste zenuwen, want waar door FIQAS Aalsmeer een paar mooie kansen werden gemist, bleven zij wel
scoren: 20-24. De wedstrijd was gespeeld, hoewel topscorer van Dam
er nog wel 21-24 van maakte. Doelpunten: Remco van Dam 5, Quinten Ouderland, Samir Benghanem,
Wai Wong en Kevin Hooijman 3, Tim
Bottinga, Rob Jansen, Semmy Stigter en Lars van Wijk 1.
Komende zaterdag 4 februari spelen de mannen uit bij Targos/Bevo.
Deze wedstrijd begint om 20.00 uur.
Volgende zaterdag 11 februari is De
Bloemhof weer de speellocatie en is
Callant uit Tongeren vanaf 20.00 uur
de tegenstander. Dinsdag 14 februari wacht FIQAS de beker-uitwedstrijd tegen Hellas vanaf 20.30 uur.
Zondag: FIQAS 2 thuis
Heren 2 van FIQAS had zondag 29
januari de mannen van Foreholte uit
Houten als tegenstander. Het was
juichen na afloop voor Aalsmeer.
Een klinkende overwinning van 3323 voor de FIQAS mannen. Aanstaande zondag 5 februari staat
voor Heren 2 een thuiswedstrijd tegen het tweede herenteam van Targos/Bevo op het programma. FIQAS 2 staat op een zesde plaats in
de eredivisie, Bevo 2 op plaats tien.
Eerder in het seizoen werd de uitwedstrijd gewonnen (29-27). Aanvang: 15.00 uur.

Werken aan de openbare ruimte in gemeente Aalsmeer
De afgelopen jaren heeft de gemeente
Aalsmeer hard gewerkt aan de verbetering
van de openbare ruimte. Er hebben
renovaties plaatsgevonden van zowel
riolering, wegen, bruggen, groen
en waterpartijen. Daarnaast zijn
diverse nieuwe wegen en fietspaden
aangelegd. Op deze pagina wordt
een toelichting gegeven op enkele
projecten die in 2016 zijn uitgevoerd.

Start projecten in 2017

Vernieuwing Seringenpark
in Aalsmeer gereed
De gemeente heeft het Seringenpark in samenwerking
met de werkgroep ‘Behoud Seringenpark en omgeving’
geheel gerenoveerd. Zo zijn de beschoeiingen
vervangen en de gazons en drainage vernieuwd. Verder
zijn de plantvakken opgehoogd en verbeterd en zijn
de bomen vernieuwd en gesnoeid. De bijzondere
collectie seringen in het park (145 variëteiten) vormt
samen met de bomen, heesters en rozen de basis
van het park. De Historische Tuin helpt mee met het
onderhoud van de collectie seringen. Momenteel wordt
de renovatie van het tweede gedeelte (woongedeelte)
van het Seringenpark afgerond. Wethouder Beheer
Ad Verburg: “Het was een hele klus, maar het is
schitterend geworden. Ik hoop dat we weer 65 jaar
kunnen genieten van deze mooie parel van Aalsmeer.”

Wethouder Ad Verburg: “Het college wil dat de
openbare ruimte er goed uit ziet. Dat is niet alleen
belangrijk voor inwoners, maar ook voor ondernemers en
bezoekers. Wij werken voortdurend aan de kwaliteit van de
openbare ruimte. Achter de schermen spelen wij in op toekomstige
ontwikkelingen, zoals de Nieuwe Aalsmeerderlaan en de
Ongestoorde Logistiek Verbinding Greenport van FloraHolland naar
de N201, zodat vrachtverkeer van de veiling sneller naar Schiphol
kan rijden. We werken zo efficiënt mogelijk. Als wij bijvoorbeeld
een weg opbreken voor het vernieuwen van de riolering, passen wij
wanneer mogelijk ook direct de inrichting van de buitenruimte aan.
Ook bereikbaarheid en verkeersveiligheid spelen een belangrijke
rol. Hierdoor moeten wij gefaseerd werken: niet alles in één keer.
Door de gemeente is een begin gemaakt met het wegwerken van
achterstallig onderhoud. De gemeente blijft investeren in de
vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte, sportfaciliteiten
en recreatieve voorzieningen. Daarnaast vindt het college het
belangrijk dat de centra van Aalsmeer en Kudelstaart levendig en
aantrekkelijk blijven.”

Ook in 2017 staan er weer verschillende projecten
ter verbetering van de buitenruimte op de planning.
Ook de omvorming van de Burgemeester Kasteleinweg
(de voormalige N196) door de Provincie en diverse
nieuwbouwprojecten worden in 2017 opgestart.
De gemeente is voor de uitvoering van een aantal
projecten afhankelijk van de voortgang hiervan.
Enkele projecten die in 2017 worden uitgevoerd:
Renovatie Hornmeerpark
Het park wordt verbeterd door recreatieve gazons en meer
waterpartijen aan te leggen. De gemeente vernieuwt de
drainage waardoor de wateroverlast wordt opgelost. In één
van de waterpartijen wordt een vlonder aangelegd en er komen
wandelpaden bij. Naar verwachting kunnen we het gerenoveerde
park na de zomer van 2017 in gebruik nemen.

Verbetering fietsstroken Dreef en rotonde
Dreef/Zwarteweg
De gemeente vindt het belangrijk dat de omgeving van de nieuwe
Triade-school veilig is voor fietsers. Daarom worden de fietsstroken
op de Dreef verbreed en komen er oversteekpunten voor fietsers en
voetgangers. De rotonde met de Zwarteweg wordt overzichtelijker
ingericht.

Parkeerterrein Beethovenlaan
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Het parkeerterrein aan de Beethovenlaan wordt efficiënter ingericht,
zodat er meer parkeerplaatsen beschikbaar komen. Ook een gedeelte
van de Beethovenlaan wordt meegenomen. De uitvoering staat
vooralsnog gepland in de zomer van 2017. De herinrichting van het
parkeerterrein wordt in meerdere fases uitgevoerd.
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Een deel van deze wijk wordt volledig gerenoveerd. Zo wordt er
een extra riolering aangelegd om het hemelwater beter te kunnen
afvoeren en vindt er in een deel van de wijk groot onderhoud aan
trottoirs en asfalt plaats. Ook het groen wordt op diverse plaatsen
opgeknapt. Inwoners van de wijk zijn hier op een bewonersavond over
geïnformeerd. De werkzaamheden starten medio 2017.

Welke projecten heeft de gemeente Aalsmeer in 2016 uitgevoerd?
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Verbetering omgeving winkels
Molenpad/Dorpsstraat in Aalsmeer

Veilige oversteekpunten voor fietsers op de
Madame Curiestraat

In de omgeving van de winkels Molenpad/Dorpsstraat zijn nieuwe
fietsparkeervoorzieningen aangelegd, waardoor op de trottoirs meer
ruimte voor voetgangers is ontstaan.

Op de Madame Curiestraat bij de Rietpluimschool is de veiligheid
voor fietsers en voetgangers verbeterd. Het fietspad is geasfalteerd
en er zijn diverse veilige oversteekpunten voor fietsers aangelegd.

De riolering wordt vervangen door een gescheiden stelsel.
Aansluitend worden beide straten heringericht. De werkzaamheden
starten in de eerste helft van 2017.

Doorstroming verbeteren bij Robend in Kudelstaart

Rotonde Bilderdammerweg veiliger

Vervangen brug Kerkweg

Bij de Hoogwatersloot bij Robend is een nieuwe duiker aangelegd.
Daardoor is de doorstroming verbeterd tussen de Hoogwatersloot en
de sloot aan Robend.

Bij de Bilderdammerweg, op de locatie van de eindhalte van buslijn
172, is een opstelstrook voor bussen aangelegd. Ook de rotonde
Bilderdammerweg/ Wim Kan Dreef is veiliger gemaakt voor fietsers
en voetgangers.

De brug aan de Kerkweg heeft het einde van zijn levensduur bereikt en
wordt vervangen door een bredere brug. De kant van de Kerkweg wordt
ingericht als 30 kilometer zone. Het streven is de brug te vervangen
voordat de werkzaamheden aan de Aalsmeerderweg-Noord zijn gestart.

Kruising Kudelstaartseweg met de Bachlaan

Groot onderhoud Aalsmeerderweg-Noord

Samen met het Waterschap is een gedeelte van de tuimeldijk aan de
Bachlaan opgehoogd, waarbij het fietspad opnieuw is geasfalteerd.
Het relatief gladde wegdek op de kruising is vervangen door een
nieuwe, stroevere asfaltdeklaag.

De Aalsmeerderweg, tussen de kruising met de Machineweg
en de Legmeerdijk, krijgt nieuw asfalt. Vooruitlopend op deze
werkzaamheden voeren nutsbedrijven in de eerste helft van 2017
werkzaamheden uit aan kabels en leidingen. In de tweede helft van
2017 start de gemeente met de werkzaamheden aan het asfalt.

Investeren in het groen

Aan het werk in de buitenruimte

Aalsmeer is een groene en boomrijke gemeente. Naar aanleiding
van een veiligheidsinspectie moesten ook veel bomen weggehaald
worden. Inmiddels zijn op verschillende locaties, zoals bij de
Mijnsherenweg, Mijnsheerlyckheid en de Schweitzerstraat nieuwe
bomen geplant. De gemeente blijft de komende jaren investeren
in het groen. Waarbij naast het reguliere onderhoud beplanting,
waaronder bomen, wordt vervangen. Hiermee blijft het groen ook in
de toekomst vitaal.

Aanleg duurzamere riolering Gloxiniastraat
en 1e J.C. Mensinglaan in Aalsmeer
Bij het project Gloxiniastraat en 1e J.C.Mensinglaan, tussen de Hortensialaan en Stommeerweg, zijn de riolering en waterleiding vernieuwd. Het gebied is vervolgens geheel opnieuw ingericht tot een
30 km zone. Hierbij is het asfalt vervangen door gebakken klinkers.

Ringvaartzijde heeft duurzame riolering
en nieuwe inrichting

Herinrichting Ringvaartzijde

Bij de Albrechtstraat zal het hofje een betere waterafvoer krijgen.
Ook wordt de beplanting vernieuwd.

Reconstructie Componistenbuurt

Renovatie Seringenpark
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Verbetering waterafvoer en nieuwe beplanting
Albrechtstraat

Bij de Ringvaartzijde is een totale herinrichting van groen,
wegen, verkeer en verlichting uitgevoerd, waarbij ook een nieuw
hemelwaterriool is aangelegd. Verder is de speelplaats opgeknapt.

Verbetering Kruising Kudelstaartseweg /
Herenweg in Kudelstaart
Na de bouw van het café op de hoek van de Herenweg /
Kudelstaartseweg te Kudelstaart is de omgeving aangepast. De
kruising is heringericht tot een 30 km zone en het groen rondom
het café is verbeterd.

Werken aan een uniform straatbeeld
De gemeente heeft nieuwe afvalbakken en banken geplaatst in de
winkelcentra en de recreatiegebieden. De inhoud van de afvalbak
is 50% groter dan de huidige afvalbakken. Naar verwachting neemt
de hoeveelheid zwerfvuil hiermee af. Ook heeft de gemeente
overbodige paaltjes (en andere obstakels) verwijderd. Hiermee
ontstaat een netter straatbeeld. Ook komend jaar blijft de gemeente
overbodige obstakels in de buitenruimte verwijderen.

Reconstructie Gedempte Sloot en Weteringstraat

Veilige oversteekpunten Madame Curiestraat

Blijven werken aan verbetering
van de bereikbaarheid
Ook in de toekomst werkt de gemeente aan de
verbetering van de bereikbaarheid. Een globale doorkijk
naar andere werkzaamheden in de buitenruimte:
Herinrichting Burgemeester Kasteleinweg

2018/2019

Aanleg hoogwaardig openbaar vervoerbaan
(meer informatie op www.hovasz.nl)

2018/2019

Ongestoorde Logistiek Verbinding Greenport
(van FloraHolland naar de nieuwe N201)

2019

Aanleg Nieuwe Aalsmeerderlaan

2019

Bruggen Uiterweg
Van de bruggen in de Uiterweg komen er twee in aanmerking voor
vervanging en drie voor groot onderhoud. Naar verwachting starten
de werkzaamheden eind 2017/begin 2018.

Groot onderhoud Weduwe P. brug
Deze brug aan de Oosteinderweg is toe aan groot onderhoud. Het
streven is de werkzaamheden te starten in de eerste helft van 2017.

Herstraten parkeervakken en trottoir Oosteinderweg
Naar aanleiding van werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn
de parkeervakken en het trottoir langs de Oosteinderweg toe aan
herstraten. De komende jaren wordt steeds een gedeelte opgepakt,
het eerste deel dit jaar nog.
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Ritmische Gymnastiek

Zwemsportclub Oceanus

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 28
januari was in Hoofddorp de districtswedstrijd Ritmische Gymnastiek voor de gymnasten uit de B en
A categorie. Meisjes van acht verenigingen streden in verschillende leeftijdscategorieën om de titel districtskampioen. Van SV Omnia deden acht gymnasten mee. De
dag begon met de jongste meisjes,
de benjamins. Als eerste was Victoria Amyaga namens SV Omnia
aan de beurt. Zij is op dit moment
de enige gymnaste in deze categorie. Met haar baloefening en oefening zonder materiaal, hield zij zich
knap staande tussen de concurrentie. Na haar laatste oefening moest
zij de wedstrijd van de pré-junioren
afwachten voor haar prijsuitreiking.
In de categorie pré-junioren kwamen vier gymnasten in actie. Amelia Dorner was al als tweede aan de
beurt met haar hoepeloefening. Verder waren Noor Cleveringa, Madelief Riepe en Senna Buskermolen op
de vloer te zien. Naast hoepel moesten ze ook een oefening zonder materiaal laten zien. Het is leuk om te
zien hoe de meisjes allemaal hun eigen stijl hebben. Zeker bij de oefening zonder materiaal spatte het
plezier er vanaf! Voordat de jury
aan de lunch kon beginnen, was er
eerst de prijsuitreiking van de ochtendwedstrijden. Na de Zomerspelen in Rio de Janeiro zijn, zoals altijd

Aalsmeer - Van donderdag 26 tot
en met zondag 29 januari werden
de Nederlandse Junioren en Jeugd
Kampioenschappen korte baan
zwemmen gehouden in het Pieter
van den Hoogenband zwemstadion te Eindhoven. Zwemclub Oceanus mocht onder leiding van hoofdtrainer Paul Zirkzee deze keer aantreden met twee zwemmers; Romée Veldt en Ruben van Vierzen.
Romée mocht de strijd aangaan op
vier programmanummers: de 100 en
200 meter vrije slag, de 200 meter
wisselslag en de 100 meter rugslag.
Op alle nummers zwom zij een mooi
nieuw persoonlijk record met als
hoogtepunt een plaats op het ‘podium’ als derde van Nederland op
de 100 meter rugslag (zie foto). Ruben van Vierzen mocht op zondag-

Brons voor Romée Velt op
NJJK korte baan zwemmen

Podiumplaats voor Anahit
op districtswedstrijd

de regels weer aangepast en daarmee ook de jurering. Het is voor de
meisjes spannend of hun oefeningen voldoende zijn aangepast aan
deze nieuwe regels. Victoria had
een mooie achtste plaats veroverd
bij de benjamins. Bij de pré- junioren vonden Noor en Madelief zich
ook in de top tien terug. Madelief
op plaats acht en Noor op de zesde
plaats. Senna en Amelia eindigden
als elfde en twaalfde.
Junioren en senioren
Na de middagpauze waren de junioren en senioren aan de beurt. Bij
de junioren moesten Anahit Oganisjan en Jikke van der Meer hun balen knotsoefening laten zien. Ook zij
moesten in aanloop naar dit seizoen
hun oefeningen aanpassen. Deze
wedstrijd was dan ook een goede
opwarmer voor de plaatsingswedstrijden die op 12 maart van start
gaan. Na een spannende wedstrijd
konden ook zij zich even ontspannen tot de prijsuitreiking. Na de junioren was voor de B categorie de
laatste wedstrijd namelijk die van de
senioren. Voor Sanne Koopmans is
dit het eerste jaar in deze categorie. In deze categorie heeft zij een
geduchte concurrente in haar eigen
trainster Ilse Huiskens. Maar Sanne hield het hoofd koel en liet twee
keurige oefeningen zien met hoepel
en lint. Bij de laatste prijsuitreiking
van deze dag voor de B meisjes was
er bij de junioren een mooie podiumplaats voor Anahit. Zij eindigde
op de tweede plaats en werd daarmee net geen districtskampioen.
Jikke eindigde ook met een nipte
top tien notering op plaats tien.
Voor Sanne was er ook een plekje in de top tien en wel een negende plek. Daarmee was haar eerste
optreden als senior toch naar tevredenheid verlopen. Terwijl de wedstrijden werden vervolg met categorie A pakten de meiden van SV
Omnia hun spullen in en konden zij
naar huis. De komende weken kan
er nog hard getraind worden voor
de eerste plaatsingswedstrijd.

Slechte week voor biljarters
Aalsmeer - Verlies deze week voor
de twee thuis spelende teams van
Biljartvereniging Aalsmeer. Het was
Paul v/d Aar die tegen Ruud Blaazer,
speler van Westerhaven, als enige de 12 punten pakte. Teun Verkaik moest tegen Aad Turk het verlies
en 8 punten nemen. Hennie Karssen nam het op tegen Martin Reumermann, die 15 caramboles meer
moest maken dan Hennie, die dan
ook 15 caramboles te kort kwam.
Ondanks het verlies staat het team
in poule B op de eerste plaats. Eindstand: Aalsmeer 27 en Westerhaven
31 punten.
Jan Ganzevles had deze avond zijn
ritme weer te pakken en maakte in
14 beurten zijn partij uit tegen Graddy Borst de Wit, die 33 caramboles
te kort kwam. Bij Joost Dekker ging
het minder tegen Aad van Holstein.
Aad was deze avond te sterk, met
22 beurten moest Joost zijn meerde erkennen en kwam niet verder
dan 27 caramboles. Bij Henk v/d
Sluis tegen Wim Maassen, beide
49 caramboles, was het Wim die in
26 beurten de winst opeiste. Eindstand: Aalsmeer 23 en Jacobswoude 30 punten.
De wedstrijden van de drie uitspelende Aalsmeer teams waren eveneens geen succes. Bij het C1 team
dat speelde bij BV De Plas was het
Teun van Leeuwen die in 17 beurten de 12 punten pakte tegen Aad
Verdel. Rob ten Brink verloor in 17
beurten zijn partij tegen een goed
spelende Rob Roggeveen die zijn
88 caramboles liet noteren. Eerste
speler Wim Besselse moest genoegen nemen met 9 punten tegen Tinus van Tol die zijn 163 caramboles in 27 beurten op het bord zette.
Eindstand: De Plas 36 en Aalsmeer
22 punten. Arnold Heuzen (teamleider deze avond) was zijn team op
bezoek bij BV De Schelp in Roelofarendsveen. Het team kon geen
vuist maken tegen de spelers Hen
Hogenboom, Remy van Dommelen en Domien Koek en keerde naar
Aalsmeer terug met 22 punten. De
Schelp de volle winst 36 punten.
In Koudekerk a/d Rijn werd de drie
banden wedstrijd gespeeld tussen
BV ‘t Scheepje B23 en BV Aalsmeer
B15. ‘t Scheepje dat op de vierde plaats staat van de ranglijst en

Peter Bakker 1e
na dartavond
Aalsmeer - Het was een rustige
dartavond afgelopen dinsdag, de
griepgolf wist de hoogste score te

Aalsmeer dat voor het eerste jaar
meespeelt in deze moeilijke Competitie op de twaalfde plaats. De volle winst van 36 punten was voor ‘t
Scheepje. Aalsmeer moest genoegen nemen 21 punten.
Dagcompetitie
Thuis de wedstrijd verliezen met een
tekort van één of twee caramboles,
overkwam Wil Piet en Flip Eskes ieder één carambole en Jacco v/d
Laarse twee caramboles, wat uiteindelijk nederlaag opleverde tegen BV
De Plas. Eindstand: Aalsmeer A 39
en De Plas 43 punten.
Team Arnold Heuzen (Aalsmeer B)
speelde in de Roerdomplaan tegen Roac ui Rijpwetering een fraaie
wedstrijd met drie winstpartijen.
Arnold Heuzen maakte zijn 75 caramboles in 22 tegen Jan Turk die
38 van de 85 caramboles te kort
kwam. Wim Berghoef deed het dunnetjes over tegen Theo van Vetten
in 24 beurten stonden zijn 62 caramboles op papier. Wim Nederstigt
deed hetzelfde tegen Jos Heemskerk, ook Wim pakte zijn 12 punten
in 24 beurten. Fred Pol had minder
geluk in zijn spel en verloor zijn partij tegen Piet Volwater in 23 beurten
met een mooi moyenne. Eindstand:
Aalsmeer B 43 en Roac 31 punten.
Aalmeer C, het team van Harry Batenburg, ontmoette een team van
Jacobswoude. Aals eerst waren de
eerste spelers van beide teams aan
de beurt. Henk Bos met 85 tegen
Gijs Vrolijk met 110 caramboles. De
strijd ging de gehele partij gelijk op
wat het scoren betreft. Na een aantal poedels van Henk Bos moest
Gijs Vrolijk er nog drie in zijn laatste beurt. Henk Bos maakte in zijn
25ste en laatste beurt nog twee caramboles en dat werd remise, beide
11 punten. Harry Batenburg moest
tegen Koos Klaverkamp, beide 50
caramboles. Het was Koos Klaverkamp die met de winst ging strijken
in 30 beurten. Dorus v/d Voort was
de enige die 12 punten binnen haalde tegen Ies den Dekker in 25 beurten. Henk v/d Sluis liet de winst liggen tegen Marja Loos. Henk kwam
in 27 beurten uiteindelijk maar
één carambole te kort. Eindstand:
Aalsmeer C 40 en Jacobswoude 43
punten.
maken. Menig speler was ten onder gegaan, maar de andere nietzieke spelers hadden toch wel een
strijd. Franklin Dolk moest toch alle zeilen bezetten tegen Peter Bakker, maar kon de score die hij wilde
niet halen, en werd tweede. De ouderen deden het prima deze avond.

Johan Ruhe van koning naar keizer

Koningsverschieting bij
Handboogvereniging
Kudelstaart - De jaarlijkse koningsverschieting bij HBV Target
werd dit jaar verschoten op 26 januari. Deze jaarlijkse wedstrijd om
te bepalen wie in zijn of haar klasse de beste is brengt telkens de nodige schutters op de been. Op deze
avond wordt er bepaald wie zich het
komende jaar koning of koningin
van de vereniging mag noemen. In
de recurveklasse heren was Johan
Ruhe voor de derde achtereenvolgende keer koning waardoor hij zich
nu zelfs keizer mag noemen.In deze klasse werd Gerlof Verdel tweede
en wist Cor de Jong de derde plaats
te veroveren. Bij de dames mag Lisette Kuipers zich koningin noemen
en Michelle van Dam en Amber
Coppens mogen met haar mee als
hofdames. Bij de houtschutters, de
meest authentieke vorm van handboogschieten was Fedor Boere de
beste schutter. Fedor mag zich een

jaar lang hertog noemen en als onderdanen neemt hij Jos de Vries en
Ynske den Haan mee. Bij de zwaarste klasse, de compoundklasse was
er vooraf al de nodige stemmingmakerij. Marco Jongkind, een aanstormend talent in deze klasse probeerde vooraf aan de wedstrijd met allerlei opruiende app’s de zaak op
scherp te zetten. Echter, tijdens de
wedstrijd bleek dat de jarenlange
ervaring van de andere schutters
voldoende effectief bleek om Marco
achter zich te houden. Concentratie en wilskracht waren hierbij doorslaggevend. De winnaar van deze
compoundklasse werd Brandon Vijzelaar met in zijn kielzog Jaap Verbruggen en Jos van ‘t Schip. De winnaars zullen zich het komende jaar
moeten meten met de winnaars van
andere verenigingen in het land.
Meer weten over de handboogsport
in de regio: www.hbvtarget.nl.

Zaalkorfbalcompetitie

VZOD komt te kort tegen
Fiducia in Vleuten
Kudelstaart - Een ontmoeting met
Fiducia is om meerdere redenen bijzonder. Zo is de korfbalploeg uit
Vleuten/De Meern niet alleen een
geduchte tegenstander, de wedstrijd betekent ook het weerzien van
een oude bekende, iemand die jarenlang veel voor de Kudelstaartse club heeft betekend. Trainer Frits
Visser stond meerdere seizoenen
aan het roer bij VZOD/FIQAS, alvorens hij een nieuw avontuur aanging bij Fiducia. Na de komst van
coach en kapitein Cor Loef zijn de
Kudelstaartse korfballers er absoluut niet slechter op geworden;
met een relatief nieuw team speelt
VZOD zeer verdienstelijk in de
tweede klasse, waardoor het topaffiche van afgelopen zaterdag veel
kijkers trok in de Europahal in Vleuten/De Meern.
Er stond veel op het spel. VZOD
houdt momenteel Dijkvogels en Triaz achter zich op de ranglijst, en bij
winst zou ook Fiducia worden gepasseerd. Zoals verwacht begonnen beide teams fel en gemotiveerd aan de wedstrijd. De openingstreffer werd gemaakt door Fiducia, waarna Hanna Viet (of Hanna ‘Vliet’ volgens de omroeper van
Fiducia) de stand gelijk trok: 1-1. Fiducia scoorde gauw daarna de 2-1.
Paul te Riele en Eric Spaargaren zette met twee mooie afstandsschoten
een 2-3 voorsprong op het scorebord. Die voorsprong was van korte duur aangezien Fiducia, dat zich
niet gek liet maken, weer een duit
in het zakje deed: 3-3. Alyssa te Riele zou met de 3-4 voorlopig de laatste treffer maken voor VZOD. Fiducia kwam steeds meer in haar spel
en scoorde maar liefst vier keer achter elkaar, waarvan één vrije worp
en één strafworp, waardoor VZOD
tegen een achterstand van 7-4 aankeek. De uitploeg liet het hier ui-

teraard niet bij zitten. In het tweede gedeelte van de eerste helft vond
VZOD, afwisselend met twee treffers van Fiducia, aansluiting met
de tegenstander via Paul te Riele,
Hanna Viet, Jessica Zijerveld, Eric
Spaargaren en Wouter Vermeulen.
Halverwege de wedstrijd stond het
10-9 in het voordeel van Fiducia.
In de tweede helft wist VZOD dankzij Alyssa te Riele (10-10) en Josine Verburg (11-11) tot twee keer
toe gelijk te komen met Fiducia,
maar vanaf dat moment belandden de korfballers uit Kudelstaart in
een moeizame periode. Zoals trainer Cor Loef na de wedstrijd aangaf was het spel van Fiducia dynamischer dan dat van VZOD, hetgeen
zich ook uitte op het scorebord. Pas
na vier onafgebroken treffers van
de thuisploeg begon VZOD/FIQAS
weer aan te zetten. Paul te Riele,
Jessica Zijerveld en Eric Spaargaren
wisten alledrie met een afstandsschot te scoren: 15-14. Intussen
werd Henkie Maat in de ploeg gebracht voor Wouter Vermeulen. Helaas zou VZOD gedurende de wedstrijd nog maar één keer tot scoren komen (Chiel van Leeuwen, afstandsschot). Het liep niet en Fiducia maakte daar handig gebruik
van. Hoewel Vincent Algra en Dineke Westerhof in de laatste minuten
nog hun opwachting maakten, kon
een nederlaag niet worden voorkomen. Het werd 21-15.
Zaterdag thuis!
Komend weekend speelt VZOD/FIQAS een thuisduel tegen het altijd
lastige EKVA. De vorige ontmoeting
eindigde in een 23-10 overwinning
voor EKVA. Het team dus alle steun
gebruiken. De wedstrijd vindt plaats
in de Proosdijhal in Kudelstaart en
begint zaterdag 4 februari om 17.20
uur.

Hanna Viet (r) van VZOD speelde een sterke wedstrijd.

Dit waren Henk v/d Stroom en Hans
Dolk, die wisselende scores hadden, soms uit het niets een hoge
uitgooi hadden en zelfs van de tegenstanders een set wisten te winnen. Zo liet Henk zien dat hij best al
aardig begint te darten, je bent dus
nooit te oud bent om een nieuw spel
te leren! Henk is uiteindelijk derde

geworden. Hans moest het met de
vierde plaats doen, wat ook niet
slecht is. Zo zie je maar weer dat
darten een leuke sport is voor jong
en oud. Er is iedere dinsdagavond
darten in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. Aanvang is 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur. Deelname per avond bedraagt 2,50 euro.

ochtend aantreden op de 200 meter
vrij slag en ook hij verbeterde zich
met ruim een seconde tot een tijd
van 2:00,59. Een medaille wist hij net
niet te halen.

Compliment voor team en trainer

FC Aalsmeer zondag vecht
zich naar overwinning
Aalsmeer - FC Aalsmeer moest
zondag tegen SJZ de drie punten
echt wel binnenshuis houden om
een beetje de aansluiting te houden
met de kopgroep. En het is ze gelukt. Maar vraag niet hoe. Er is gevochten voor iedere meter grond,
dat geldt ook voor de mannen uit
Zoeterwoude. Na twee minuten
spelen was er reeds de eerste kans
voor de spits van SJZ, Kevin Bos die
gebruik maakte van het niet ingrijpen van Nick Sluis, die oog en oog
kwam te staan met doelman Jeremath Veldman, maar deze wist het
gevaar te keren. Er ontspon een
wedstrijd die zich hoofdzakelijk afspeelde op het middenveld. Met
toch wel kansen voor beide teams.
De 1-0 kwam in de vier en twintigste minuut. Een perfecte voorzet van
Lennart Eberharter vanaf de rechterkant bereikte de vrijgelopen Remigiusz Pasternak die niet aarzelde
en met een snelle draai vanaf twintig meter de bal achter doelman
Niels van Diemen plaatste. Tien minuten later was het weer gelijk. Teveel balverlies was er de oorzaak
van dat SJZ op 1-1 kwam door een
doelpunt van Kevin Bos in de drie en
dertigste minuut. Dat de bezoekers
niet op voorsprong kwamen voor
de rust was toch wel te danken aan
het perfecte optreden van doelman
Veldman tot twee keer toe wist hij
een vijandelijke aanval van SJZ onschadelijk te maken. Grote klasse.
De tweede helft begon met een offensief van SJZ, en dat was oppassen voor FC Aalsmeer. Het was Marc
Griffioen die voor de 1-2 zorgde. Uit
een voorzet van Danny Pieterse was
hij het die de doelman van Aalsmeer
wist te verschalken. FC Aalsmeer
moest nu wel vol aan de bak, een
wissel van trainer Marco Bragonje
pakte goed uit. Invaller Jeroen Ezink

zorgde ervoor dat er meer dreiging
kwam in de voorste gelederen van
de thuisclub. SJZ moest alle zeilen
bijzetten om het dreigende gevaar
in te dammen. Dat lukte maar deels.
Dit kwam hoofdzakelijk, de anderen niet te kort te doen, door ‘turbo’ Eberharter. Niet bij te houden op
bepaalde momenten. Vijftien minuten voor tijd kreeg hij zoveel ruimte
op rechts, en was hij zijn tegenstander te vlug af, ging linea recta op het
SJZ doel af, niet zelfzuchtig plaatste hij de bal op de meegekomen Panet Machnikowski die Niek van Diemen geen kans gaf: 2-2. SJZ, was
geslagen maar nog verslagen, maar
conditioneel zaten er door heen. En
dat was de kans voor de thuisclub.
Zeven minuten voor tijd was de 3-2
daar. Op links was het Jeroen Ezink
die zijn tegenstander zijn hielen liet
zien en kwam oog in oog te staan
met de doelman van SJZ. Zijn poging om hem te passeren mislukte
deels, hiervan maakte Lennart Eberharter gebruik. Met een prachtige
sliding wist hij de bal in het doel te
frommelen: 3-2. De punten waren
binnen, dacht men. Maar dat zou
haast toch nog verkeerd aflopen. De
wedstrijd duurt normaal gesproken
2 x 45 minuten. In de laatste seconden gaf scheidsrechter Mulder een
strafschop, een overtreding van Karol Mirowski was hier de oorzaak
van, aan SJZ. Het zou toch niet gebeuren zo vlak voor tijd. Bepaalde
spelers bij FC Aalsmeer keken niet,
konden het niet aan, maar men had
niet op Veldman gerekend. Met een
geweldige sprong wist hij de bal uit
de linkerbenedenhoek te ranselen.
Hier past toch wel een compliment
voor het gehele team van trainer
Bragonje! Komende zondag 5 februari speelt FC Aalsmeer tegen WVC.
Theo Nagtegaal

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Danny wint drukke avond
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was het twee wekelijkse dart festival
voor alle inwoners van de gemeente Aalsmeer en ‘omgeving’. Aangezien de Dutch Open in Assen, het
grootste dartstoernooi ter wereld,
een week later voor de deur stond,
was de ‘omgeving’ ruimer als anders. Zo was er onder de vijftig deelnemers zelfs een inwoner van Spanje. Davey Monsees liet inderdaad
zien het darten niet te zijn verleerd,
want hij bereikte de halve finale van
het Hoogste Niveau, net als nieuwkomer Tim Capel. Dat was een ronde verder dan Remco Pannekoek,
Gilbert van Eijk, Martin Bax en Tim
Maas, want zij bereikten de kwartfinales. Hoewel dit al een prima prestatie op zich was zette Tim Maas zijn
prestatie extra luister bij door met
een prachtige 153 finish de Hoogste uitgooi van de avond te gooien.
De finale ging echter uiteindelijk
tussen Remco Maarse en Danny
Zorn. Voor beiden was het dit seizoen de derde finale van het Hoogste Niveau. Remco won beide keren, Danny één keer. Danny won
echter in het verleden maar liefst 24
keer. Desalniettemin nam Remco in
de finale brutaalweg een 2–0 voorsprong, mede door een prima 133
finish. Danny wist echter zijn rug
te rechten en boog de achterstand
alsnog vakkundig om in een klinkende overwinning op deze drukke avond. In het tweede niveau bereikten Marieke van Zanten, Victor van Schie, Yuri Beringel en Roy
Kalshoven knap de kwartfinales.
Jan van Zanten en Bak zagen hun
namen zelfs terug bij de laatste vier,

maar de finale ging uiteindelijk tussen Kilian Broeren en Ilona van Emden. Zowel Kilian als Ilona wonnen
in het verleden twee keer het Hoogste Niveau. Uiteindelijk zou Kilian
deze avond, voor de tweede keer dit
seizoen, het tweede niveau winnen.
Hoe het de darters verging op het
derde en vierde niveau leest u volgende week.
Volgende week vrijdag 10 februari is de volgende speelavond in het
Dorpshuis. Elke darter kan zonder
opgave vooraf meedoen, de Poel’s
Eye is geen besloten club, laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus; hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Jong, oud, man en vrouw
zijn welkom. De inschrijving sluit om
20.00 uur, deelname kost vier euro
en de minimum leeftijd is 15 jaar.
V.l.n.r. winnaar Danny naast finalist
Remco en Tim met de Hoogste Uitgooi.

26 Nieuwe Meerbode

• 2 februari 2017

Kwakels duo winnaar Hans van Eijk
koppeldriebanden toernooi
De Kwakel - Het Hans van Eijk
koppeldriebanden toernooi in gemeenschapshuis De Springbok te
De Hoef is zeer geanimeerd en onder grote publieke belangstelling
verlopen. Dit toernooi werd op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari voor
de 9e maal in successie gehouden
en beide dagen kwamen 12 koppels
aan de start, waarmee het toernooi
wederom volledig was volgeboekt.
Er werd op drie tafels gespeeld in
een poule van vier koppels, waarvan
de indeling vooraf bij loting werd
vastgesteld. De zes poulewinnaars
plaatsten zich voor de kwartfinale,
die op zaterdag later in de middag
werd afgewerkt. Vrijdagavond was
op alle tafels sprake van een close
finish tussen drie koppels, die ieder vier wedstrijdpunten behaalden.
Zodoende moest in iedere poule het
carambole-percentage de doorslag
geven. Dit viel uit in het voordeel van

de koppels Jan van Doorn/Rick van
Zanten (97,62%), Paul Schuurman/
John Vrielink (98,04%) en Hero Janzing/Bart Dirks (96,30%), die zich
daardoor plaatsten voor de kwartfinale. Op zaterdagmorgen werd de
voorronde vervolgd met opnieuw
spetterende resultaten. Op tafel
1 gaven de duo’s Bert Loogman/
Jacques de Leeuw en Martin Plasmeijer/Kees de Bruyn elkaar weinig toe. Ieder koppel boekte twee
overwinningen, doch het scorepercentage van eerstgenoemd koppel
was duidelijk beter (92,31%). Het
koppel Wery Koeleman/Plat Voorn
was op tafel 2 ronduit superieur met
drie overwinningen. De Kwakelse
formatie Bart de Bruyn/Theo Bartels was eveneens in goede doen
om zich via twee overwinningen en
het beste scoringspercentage van
95,24% te plaatsen voor de kwartfinale. Aansluitend vonden op zater-

dag de finale wedstrijden plaats. In
de kwartfinale kwamen via loting de
volgende ontmoetingen tot stand:
Van Doorn/Van Zanten tegen Janzing/Dirks; Schuurman/Vrielink tegen De Bruyn/Bartels en Koeleman/
Voorn tegen Loogman/De Leeuw.
Eerstgenoemde koppels hadden relatief weinig moeite om zich te klasseren voor de halve finale. Het duo
De Bruyn/Bartels maakte als beste
verliezer eveneens zijn opwachting
in de halve finale. Het lot wees uit
dat de sterke formaties Schuurman/
Vrielink en Van Doorn/Van Zanten
het tegen elkaar moesten opnemen.
Deze strijd ging aanvankelijk mooi
gelijk op met fraaie staaltjes techniek en precisie. Uiteindelijk wist
laatstgenoemd duo het hoogstaande duel in zijn voordeel te beslissen.
In de andere halve finale moest het
koppel Koeleman/Voorn na een verwoede strijd het onderspit delven

Prohand wint laatste
voorronde Quakeltoernooi!

De Kwakel - Zaterdag 28 januari was de laatste voorronde voor de
finaleavond van het quakeltoernooi.
De deelnemende teams van deze
avond waren Familie Verbruggen,
FC Je weet dat je hem wint, Prohand, Skills United, Snoep gezond.
LMR en Jet Set! De avond werd afgetrapt tussen Familie Verbruggen
en FC Je weet dat je hem wint. In
de beginfase waren de beste kansen voor FC Je weet dat je hem wint,
maar ze wisten het net niet te vinden. De eerste beste kans van Familie Verbruggen resulteerde meteen in een doelpunt. FC Je weet dat
je hem wint bleef veel druk zetten
naar voren, maar Familie Verbruggen hield stand. Uit een spaarzame
counter werd het zelfs 2-0 voor de
Familie Verbruggen. FC Je weet dat
je hem wint schakelde een tandje
bij waarbij de keeper die mee ging
voetballen de aansluitingstreffer
maakte. Direct na de aftrap werd de
2-2 gemaakt, wat tevens de eindstand was. De tweede wedstrijd was
tussen Prohand en het Hoofddorpse Skills United. Tot ongeveer de
helft van de wedstrijd ging het gelijkop, maar toch wist Skills United
een gaatje in de defensie te vinden
waardoor het 0-1 werd.
Doelpunt
Prohand liet het hier niet bij zitten en ging meer druk zetten. Een
paar minuten voor het eind resulteerde dit in een doelpunt waardoor
het 1-1 werd. In de laatste minuut
miste Prohand nog twee grote kansen waardoor de eindstand 1-1 was.
De volgende wedstrijd was tussen
Snoep gezond, LMR en Jet Set. Al
na 1,5 minuut werd de score geopend door Snoep gezond, LMR. In
het vervolg van de wedstrijd was Jet
Set de betere ploeg, maar ze wisten
niet net niet te vinden. In de laatste
minuut maakte Snoep gezond, LMR
uit een goed uitgespeelde counter de 2-0 wat tevens de eindstand
was. De vierde wedstrijd was een
Kwakels onderonsje tussen Familie Verbruggen en Prohand. Laatstgenoemde was in de beginfase de

betere ploeg en mede door een
prachtige solo van Frank Hogerwerf
kwam het op een 0-1 voorsprong.
Een paar minuten later wist Prohand
deze voorsprong zelfs te vergroten, 0-2. In het vervolg van de wedstrijd voerde Familie Verbruggen de
druk op en dat leverde in de laatste seconde de 1-2 op wat tevens de
eindstand was.

Gezond
De wedstrijd tussen Skills United en
Snoep gezond, LMR ging gelijkop
waarin beide teams 1 keer scoorden, eindstand 1-1. In de laatste
wedstrijd van de tweede ronde tussen Jet Set en FC Je weet dat je hem
wint was het al snel duidelijk dat Jet
Set de betere ploeg was. Jet Set wist
al snel 2 keer te scoren. Toch wist
FC Je weet dat je hem wint een aansluitingstreffer te maken. In het vervolg van de wedstrijd scoorden beide teams nog 1 keer waardoor de
eindstand 3-2 was in het voordeel
van Jet Set. De teams zijn allemaal
aardig aan elkaar gewaagd, het is
na 2 rondes nog niet te voorspellen
wie er naar de finale gaat.
Voorsprong
De derde speelronde wordt afgetrapt door de Familie Verbruggen
en Skills United. Uit een mooi uitgespeelde aanval kwam de Familie
Verbruggen op een 1-0 voorsprong.
Familie Verbruggen kreeg deze
wedstrijd de betere kansen en wisten uiteindelijk nog 2 keer te scoren waardoor de eindstand 3-0 was.
FC Je weet dat je hem wint uit Ouderkerk mag daarna aantreden tegen Snoep gezond, LMR. De Ouderkerkers hebben tot nu toe slechts 1
punt en moeten winnen om nog een
kansje te maken. Het spel gaat gelijkop maar halverwege is het toch
Snoep Gezond, LMR dat op voorsprong komt. Met nog 5 minuten te
spelen verdubbelen ze de stand. Het
wordt 3 seconden voor tijd nog wel
2 – 1, maar daar blijft het dan wel
bij. SGLMR doet goede zaken in het
klassement, zij komen op 7 punten
uit 3 wedstrijden. De laatste wed-

strijd van de derde speelronde ging
tussen Prohand en Jet Set. Allebei
de teams hadden een overwinning
nodig om kans te maken op de finaleavond. Na 5 minuten. wist Jet
Set op 0-1 voorsprong te komen. Jet
Set was het eerste deel van de wedstrijd duidelijk de betere partij. Gedurende de wedstrijd bleef Jet Set
de betere partij en kwamen daarom ook verdiend op een 0-2 voorsprong. Prohand deed nog wel wat
terug maar verder kwamen ze niet.
Eindstand 1-2.
De eerste wedstrijd van de vierde
speelronde ging tussen Familie Verbruggen en Snoep gezond, LMR. Bij
winst van Snoep gezond, LMR maken ze grote kans om zich als laatste ploeg te plaatsen voor de finaleavond. Al vroeg in de wedstrijd
wist Snoep gezond, LMR op een
0-1 voorsprong te komen. Snoep
gezond, LMR was deze wedstrijd
de bovenliggende partij en wist 5
minuten voor tijd op een verdiende 0-2 te komen. Een paar minuten
voor het eind wordt het doelpunt
van de avond gemaakt. De keeper
van Snoep gezond, LMR wist uit
een vrije trap van eigen strafschopgebied de bal over de keeper heen
te schieten. In het vervolg maakte ze nog 1 doelpunt. Eindstand 0-4
en 10 punten in totaal, zij zijn duidelijk de favoriet voor de eindoverwinning. De volgende wedstrijd ging
tussen Skills United en Jet Set. Om
nog kans te maken op de finaleavond moest Jet Set winnen. Jet Set
kwam al snel op een 0-2 voorsprong
in de wedstrijd. Toch gaf Skills United het niet op wisten binnen 2 minuten de stand weer gelijk te trekken. Uiteindelijk zette Jet Set nog
een tandje bij en wisten in het vervolg nog 2 keer te scoren waardoor
de eindstand 2-4 was. Hierdoor blijft
de avond nog spannend. De laatste
wedstrijd van de vierde speelronde
ging tussen Prohand en FC Je weet
dat je hem wint. In de eerst 5 minuten van de wedstrijd kwam FC
Je weet dat je hem wint al snel op
een 0-2 voorsprong. Prohand gaf

tegen hun club- en dorpsgenoten
De Bruyn/Bartels. Ook in de finale was aanvankelijk sprake van een
gelijk opgaande strijd, doch het duo
Bart de Bruyn/Theo Bartels kon het
op het laatst niet meer bolwerken
tegen het in glanzende vorm stekende koppel Jan van Doorn/Rick
van Zanten, zodat dit koppel met
de eer ging strijken en de wisselbeker in ontvangst mocht nemen. Het
bestuur van biljartclub “De Hoef”
heeft gemeend als hommage aan
Hans van Eijk een traditie in ere te
houden door wederom een inzamelingsactie te houden ten behoeve van het door zijn dochter Sabine gerunde kinderweeshuis in haar
woonplaats Timau in Kenia.
Deze actie heeft tezamen met de inhoud van de collectebussen en de
netto-opbrengst van het toernooi
het prachtige bedrag van 600 euro opgeleverd. Dit koppeldriebanden toernooi werd mede mogelijk gemaakt door sponsoring van
Dé Biljartmakers Portengensebrug,
Lutis Ventilatietechniek Vinkeveen
en Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld De
Kwakel.
zich echter niet gewonnen en schakelde een tandje bij waarbij ze nog
4 keer wisten te scoren. Eindstand
4-2. Door deze overwinning maakt
Prohand nog een kleine kans op de
finaleavond.
De laatste speelronde van de avond
werd afgetrapt door Familie Verbruggen en Jet Set. Jet Set kan na
winst op 12 punten komen, maar
de Familie begint zeer effectief en
weet 3 keer het net te vinden in de
eerste 5 minuten. Jet Set voerde in
het vervolg de druk op en ze wisten al snel 2 keer te scoren, waardoor de wedstrijd weer spannend
werd. Uiteindelijk wist Familie Verbruggen stand te houden en zo met
3-2 te winnen. Hierdoor maakt Jet
Set met 9 punten geen kans meer
op de finaleavond. De wedstrijd tussen FC Je weet dat je hem wint en
Skills United zou beslissen wie er
met de “Rode Lantaarn” naar huis
zou gaan. Skills United wist deze
wedstrijd gemakkelijk en ruim met
6 – 1 te winnen en eindigen daarmee op de 5e plaats. De wedstrijd
tussen Prohand en Snoep gezond,
LMR moet dan de beslissing brengen. Prohand moet winnen, terwijl
Snoep gezond, LMR aan een punt
genoeg heeft om zich tot winnaar
van de avond te kronen en volgende
week de finaleavond te spelen. Na 5
minuten komt Prohand op een 1-0
voorsprong. Prohand hield in het
vervolg van de wedstrijd goed stand
en in de slotfase scoren ze zelfs nog
2 keer, waardoor de eindstand 3-0
werd in het voordeel van Prohand.
Door deze overwinning komen beide teams op 10 punten. Aangezien
het onderling resultaat doorslaggevend is, mag Prohand zich de winnaar van de avond noemen:
1. Prohand
10 pnt
2. Snoep gezond, LMR
10 pnt
3. Jet Set
9 pnt
4. Familie Verbruggen,
7 pnt
5. Skills United
5 pnt
6. FC Je weet dat je hem wint 1 pnt
Volgende week spelen we de finale
avond van het Quakeltoernooi met
Sportcafe de Midi’s, Yellow Birds,
RKDES, Deho Boys en Prohand.
We beginnnen de avond om 18.30
uur met de titelverdediger, Sportcafe de Midi’s tegen Yellow Birds en
iets voor 22 uur sluiten De Midi’s en
RKDES het toernooi af en weten we
wie zich een jaar lang winnaar van
het Quakeltoernooi mag noemen.

Jonge wielrenners sluiten
winterseizoen goed af
Amstelveen - Afgelopen week streden de Jeugdige renners van WTC
De Amstel om de laatste ‘wintertitels’ van het seizoen. In Friesland
werd gereden om het Nederlands
kampioenschap veldrijden voor de
Jeugd tot 14 jaar, en op de wielerbaan van Sloten waren de wedstrijden om de nationale titels. Op de
baan was er een medaille voor de
Amstel-leden, met Amstelvener Enzo Leijnse het beste als tweede bij
de Nieuwelingen. Leijnse is het hele seizoen al in de top te vinden en
moest alleen zijn meerdere erkennen in Rotterdammer Casper van
Uden. Sven Raats van De Amstel

werd 18e. Eerder werd Tijmen van
Loon al 4e op het NK Sprint voor de
Nieuwelingen. In Appelscha waren
er goede prestaties van de veldrijders. Michiel Mouris reed ondanks
een flinke valpartij in het begin naar
de 6e plek. Bij de iets ouderen reed
Viego Tijssen ook een knappe koers.
De bijna 12 jarige Amstelvener reed
in een groot veld naar een keurige 18e plek. Zijn clubgenoot Julian
Odenthal werd ook mooi 21e. Het
winterseizoen zit er nu een beetje op
voor de renners. Vanaf half februari
beginnen de eerste voorbereidingswedstrijden voor het wegseizoen dat
in maart echt van start gaat.

Femmy wint bij
sjoelcompetitie

Kienavond bij
BV Hornmeer

Rijsenhout - Afgelopen donderdag 26 januari is er weer gesjoeld
door de leden van Sjoelclub Rijsenhout. In de hoofdklasse is Thomas van Brakel op één geëindigd,
op twee Rien Ravensbergen en op
Riet Schijf. De A-klasse is gewonnen door Annelies Ravensbergen,
gevolgd door Elisa Arendse en op
plaats drie Elly Lanser. Edwin Eikelenboom won in de B-klasse met
enkele punten voorsprong op nummer twee Martje Baardse en nummer drie Jannie van der Laarse. In
de C-klasse was Femmy Korte de
beste, gevolgd door Astrid Overbeek en Ans Borawitz op plaats drie.
De volgende speelavond is op donderdag 9 februari vanaf 19.30 uur
in Dorpshuis de Reede aan de
Schouwstraat.

Aalsmeer - Op woensdag 15 februari houdt de buurtvereniging Hornmeer haar traditionele kienavond.
Het belooft weer een spectaculaire
avond te worden. De dames inkoopsters hebben voor een ruim assortiment prijzen gezorgd, teveel om op
te noemen. Wel één prijs moet vermeld worden en dat is dat de zeer
begeerde boodschappenmand. Ook
weer aanwezig. Tevens wordt een
gigantische loterij gehouden, waarmee ook vele prijzen te winnen zijn.
Kom ook kienen en neem gerust de
buurman of buurvrouw mee. Aanvang 20,00 uur, zaal open vanaf
19.00 uur. Adres: Roerdomplaan 3.

KDO’s Got Talent

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis te
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30 uur.
Belangstelling voor deze kaartmiddag? Nieuwe kaarters zijn welkom.
Kom gerust eens kijken of speel gelijk mee. Op donderdag 26 januari
is het jokeren gewonnen door Trudy
Knol met 117 punten, op twee Bets
Teunen met 146 punten en op drie
Wim Buskermolen Pzn met 5181
punten. Bij het klaverjassen was deze week An Uiterwaal de beste met
5481 punten, gevolgd door Nic de
Jong met 5090 punten en Tiny Buwalda met 5059 punten. Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, telefoon: 0297-340776.

De Kwakel - Op vrijdag 10 februari is het weer zo ver: de jaarlijkse
talentenshow KDO’s Got Talent zal
plaatsvinden in De Kwakel. Weliswaar dit keer in een nieuw tintje,
namelijk de carnavalseditie! Al wekenlang is de jeugd van de handbalafdeling bij KDO druk aan het oefenen om hun beste optreden ooit
neer te zetten. Want dat die meiden talent hebben, is vorig jaar al
gebleken! De een kan heel goed
dansen en de ander zingt de sterren van de hemel! De jury, met dit
jaar een mystery guest, zal alle optredens beoordelen, waarna de winnaars met een leuke prijs naar huis
toe gaan. Tijdens de show kunnen
er mooie prijzen worden gewonnen met de loterij, waarvan de opbrengst volledig naar KDO Handbal
gaat. Hiermee worden leuke activiteiten voor de jeugd georganiseerd,
waaronder het handbalkamp in juni
van dit jaar! Ben jij ook zo benieuwd
geworden naar al het talent dat de
jeugd te bieden heeft? En wil je onder het genot van een drankje genieten van de leukste liedjes en optredens? Kom dan op vrijdag 10 februari om 18:30 naar de KDO kantine! Tot dan!

Winst Trudy en
An bij kaarten

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Record aantal
deelnemers bij
Uithoorns Mooiste
Uithoorn - Afgelopen zondag 29 januari heeft een record aantal deelnemers deelgenomen aan de drie
officiële wedstrijdafstanden van Uithoorns Mooiste. De totaal 1450 lopers kwamen voor een van de afstanden over 5 en 10 kilometer en
de 10 Engelse Mijlen. Meer dan 400
lopers stonden aan de start van de
5 kilometer om elf uur en 8 minuten
later stonden meer dan 1000 deelnemers te trappelen om hun tocht
over 10 kilometer of 10 Engelse Mijlen af te leggen. Het startschot over
deze drie afstanden werd gelost
door de voorzitter van Legmeervogels, de vereniging die ook dit jaar
zijn accommodatie weer beschikbaar had gesteld aan buurvereniging AKU.
G-run en kinderloop
Voordat de langere afstanden aan
de beurt waren werden door Druppie, de mascotte van de actie voor
gezond water drinken, de deelnemers van de G-run weggeschoten.
Deze groep mensen met een beperking had zich de afgelopen maanden bij AKU voorbereid en liepen
met ondersteuning van enthousiaste begeleiders door Legmeer-West
hun parcours. Een kwartier later
stonden er 120 kinderen gespannen
klaar om door de straten van Legmeer-West hun kilometer af te leggen. Veel enthousiaste ouders liepen mee om de kinderen aan te

moedigen en als ze erg moe werden aan de hand naar de finish te
helpen.
Redelijk weer
Aan het begin van de week, toen er
nog kon worden geschaatst, werd
er voor deze zondag veel wind en
regen voorspeld, maar dat viel uiteindelijk nog mee. Er stond wel een
frisse wind en bij de start van de
lange afstanden regende het even,
maar de lopers hebben daar geen
last van gehad. Voor de vele vrijwilligers die op het parcours stonden,
was dat wel iets anders omdat zij
lange tijd op dezelfde plek hebben
gestaan. AKU wil hierbij alle vrijwilligers, meer dan 130 op deze dag,
enorm bedanken voor hun hulp en
inzet. Zonder hen zou het onmogelijk zijn om een dergelijk evenement
te organiseren.
Parcoursrecord
Alle lopers hebben op deze dag hun
eigen, individuele prestatie geleverd, maar één atleet sprong er wel
uit. Tabitha Gichia liep een fantastisch parcoursrecord op de 10 kilometer bij de vrouwen. Ze liep zo
soepel en hard dat ze zelfs alle mannen voor bleef en dat gebeurt maar
zelden. Van de AKU-atleten vielen
de prestaties van Sjoerd Heemskerk
op, hij werd tweede op de 5 kilometer, en Wouter Heinrich die tweede
werd op de 10 kilometer.

