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Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

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

Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28     T 0297 32 82 21
www.profi le.nl/vredestein

ABO

op iedere 
Vredestein 
4-seizoenen 
band!

€10,-
Nú

korting

Kom naar het Werkplein AA

Hulp nodig bij het 
zoeken naar werk?

WerkpleinAA.nl

Lees 
hierover 
meer in  
de krant

Half werk van 
klusjesmannen

Aalsmeer - Er zijn weer Ier-
se en Engelse travellers ac-
tief in de gemeenten Aalsmeer 
en Uithoorn. De heren bieden 
aan om klusjes rond het huis 
te verrichten tegen een fi nan-
ciële vergoeding. Ze zijn be-
reid reparaties aan het dak te 
doen, het gras te maaien, te 
verven en noem maar op. De 
werkzaamheden worden uit-
gevoerd, maar niet voor de vol-
le honderd procent. De klus 
is, zeg maar af, maar op een 
meestal niet acceptabele wij-
ze uitgevoerd. Uiteraard moe-
ten degenen die de klusjes-
mannen aangenomen hebben 
wel het volle pond betalen. Bij 
de politie zijn weer enkele mel-
dingen binnen gekomen. Aan 
het niet deugdelijk uitvoeren 
van de klusjes kan de politie 
niets doen. Wel uiteraard als er 
sprake is van bedreigingen en 
afpersingen. Dit zijn strafbare 
feiten. De politie raadt aan niet 
met de travellers in zee te gaan. 
Al met al is de opdrachtgever 
vaak meer geld kwijt en niet te-
vreden met het resultaat. Beter 
is het om een (bekend) klusbe-
drijf uit eigen dorp in te huren. 
Tip: Spreek altijd van te voren 
een prijs af!

Huis overhoop 
na inbraak

Aalsmeer - Op zondag 7 fe-
bruari rond zes uur in de avond 
kwamen bewoners van een 
huis aan de Karperstraat thuis 
na een gezellig weekendje 
weg. Helaas bleek er te zijn in-
gebroken. De bewoners kre-
gen de voordeur niet normaal 
open. Het cilinderslot bleek ge-
sloopt. Via de tuinzijde is in de 
woning gekeken en toen werd 
wel duidelijk dat er ingebroken 
was. Het was een rommeltje. 
De politie is gealarmeerd en 
met agenten is de woning be-
treden. Het hele huis is door-
zocht. In alle kamers zijn kas-
ten en lades geopend. Voorals-
nog worden sieraden en elek-
tronica gemist. Er is een op-
roep via Burgernet verzonden 
naar 168 deelnemers rond-
om de Karperstraat. Mogelijk 
zijn er inwoners die iets ge-
zien hebben van de inbraak. Zij 
worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844. Wie een inbraak ziet, 
mag direct 112 bellen. De poli-
tie houdt deze week extra con-
troles in Oosteinde.

Nieuwe ontwikkelingen in Green Park Aalsmeer

Omwonenden ‘niet gelukkig’ met 
mogelijke arbeidsmigrantenlogies
Aalsmeer - Het gaat als een lo-
pend vuurtje door Aalsmeer. Geen 
Asielzoekers Centrum op Green 
Park Aalsmeer, maar een arbeidsmi-
grantenlogies. Aan de Molenvliet-
weg, achter bij het Seringenpark en 
de woningen aan de Aalsmeerder-
weg is deze voorziening gepland. 
Het ‘hotel’ is bedoeld voor kortston-
dig verblijf van vier tot zes maan-
den voor arbeidsmigranten. Dege-
nen die hier gaan wonen hebben, 
volgens Green Park Aalsmeer, hun 
hoofdverblijf elders (veelal in het 
buitenland) en verrichten vaak sei-
zoenswerk. Omwonenden zijn ver-
bolgen over dit voor hen onver-
wachte besluit van de gebiedsont-
wikkelaar. Een groot aantal omwo-
nenden heeft een uitnodiging ge-
kregen voor een ‘speciale bewo-
ners‘ informatieavond in de raads-
kelder van het gemeentehuis. Pri-
ma idee, maar wel heel kort dag. De 
bijeenkomst is gisteren, woensdag 
10 februari, gehouden in de raads-
kelder van het gemeentehuis. “Het 
gaat om een eerste oriënterend ge-
sprek”, laat de gemeente weten. De 
onderneming Nederhome heeft dit 
voorstel neergelegd en Green Park 
en de gemeente willen eerst de me-
ningen van inwoners peilen voordat 
een beslissing genomen wordt. “Er 
komt nog een ‘brede mogelijkheid’ 
voor inwoners om mee te praten en 
meningen te laten horen”, aldus de 
gemeente verder. 
Eerst de beurt aan direct omwonen-

den en hier zullen de toelichters (di-
recteur D. van der Harst van Green 
Park, initiatienemer M. Veldhuisen 
en wethouder Ad Verburg) een har-
de dobber aan krijgen.

Onaangenaam gevoel
De bewoners laten weten ‘niet ge-
lukkig’ te zijn met deze plannen. De 
late uitnodiging is als ‘sneaky’ er-
varen. “Het geeft een bijzonder on-
aangenaam gevoel”, mailt bewoner 
Aldert Harting. De brief van Green 
Park hebben de bewoners donder-
dag 4 februari in de brievenbus ge-
kregen. Net te laat om aankondi-
ging hiervan te doen in de krant. De 
directe bewoners hebben de krach-
ten gebundeld en zaterdagmiddag 6 
februari is een samenkomst gehou-
den. Hieruit bleek al snel dat de on-
geveer dertig aanwezigen, ook uit 
andere buurten, zeer verontrust zijn 
over de voorgenomen plannen. Dit 
is niet de bedoeling, zo laat de ge-
meente ook in haar reactie weten. 
Eerst een informatiebijeenkomst 
voor direct omwonenden, daarna 
nog een avond voor alle inwoners. 

Telt mening?
De direct omwonenden zijn in ieder 
geval gisteren met een grote groep 
naar de informatieavond gegaan. 
Want, telt de mening echt wel? In 
de uitnodiging staat dat informa-
tie wordt gegeven over het initiatief, 
hoe het er uit komt te zien, om hoe-
veel logies het gaat, hoe het plan in 

de omgeving past, of er straks een 
toezichthouder is en, helemaal ver-
ontrustend, hoe de planning er uit 
ziet.

Betere communicatie
Voor de fracties komt deze nieuwe 
ontwikkeling op Green Park niet ge-
heel onverwacht. In een besloten 
overleg zijn de fractievoorzitters op 
2 februari geïnformeerd. Echter de 
uitnodiging, twee dagen later, aan 
direct omwonenden om naar een 
eerste informatiebijeenkomst te ko-
men, vinden sommige partijen wel 
heel snel gaan. De fracties hadden 
liever meer tijd gehad om dit in ei-
gen gelederen te bespreken. De 
brief is op een donderdag verstuurd, 
te laat om in de krant te publiceren, 
en dan vindt de informatieavond 
ook nog eens op een woensdag-
avond plaats, weer te laat om deze 
bijeenkomst tijdig in de krant te be-
spreken. En dat terwijl er onlangs de 
motie communicatie aangenomen 
is waarin gesteld wordt dat fracties 
en inwoners eerder en opener door 
het college op de hoogte van nieu-
we ontwikkelingen gebracht moe-
ten worden. Geen beste ‘communi-
catie beurt’. 
De redactie van de Nieuwe Meer-
bode is gisteravond naar de bij-
eenkomst in de raadskelder ge-
weest. Een verslag hiervan is te le-
zen op www.meerbode.nl. En uiter-
aard volgt volgende week meer in-
formatie in deze krant.

“Eigenlijk is hij nooit meer weggegaan”

Dini en Bert Groenveld 60 jaar 
getrouwd en nog steeds actief
Aalsmeer - De vlag hangt afge-
lopen maandagmorgen 8 februa-
ri uit in de Julianalaan. In de knus-
se huiskamer van het jubilerende 
echtpaar brandt de gaskachel uit-
bundig en is het heerlijk warm. Bert 
Groenveld zit ontspannen op zijn 
fauteuil en zijn vrouw Dini schenkt 

een dampende kop koffi e in voor de 
burgemeester, terwijl ze honderduit 
praat. De twee zonen Reijer en Ma-
rio zitten gebroederlijk op de bank 
en vertellen dat mama meestal het 
woord wel doet. Dat zijn ze zo ge-
wend. De twee mannen hebben ge-
zorgd voor zes kleinkinderen en Re-

ijer, die dertig jaar geleden emi-
greerde naar Australië en speci-
aal voor de gelegenheid zijn ouders 
verraste met een bezoek, is zelf opa 
van een kleinzoon van 1 jaar. Me-
vrouw Groenveld is vierentachtig 
en het stel doet nog alles zelfstan-
dig. “We wonen hier al vijftig jaar. 

We waren zelfs de eerste bewoners 
hier in ‘Plan Blom’. Eerst hebben we 
nog tien jaar op de Hornweg ge-
woond. Ik ben geboren en getogen 
Aalsmeerse en wil hier ook nooit 
weg. Mijn man komt oorspronke-
lijk uit Groningen, maar is op jon-
ge leeftijd met zijn ouders verhuisd 
naar hier. Een aantal van zijn broers 
en zussen woont in het buitenland. 
Dat heeft onze oudste zoon van 
hem hoor. De jongste woont gezel-
lig om de hoek samen met zijn zoon 
en dochter. We gaan wel regelmatig 
op bezoek in Australië, aanstaande 
mei wordt het zelfs de twaalfde keer 
dat we gaan, maar na vier weken 
heb ik het wel weer gezien. Bert zou 
wel langer willen, maar nee, dat zit 
er bij mij niet in.” Mario lijkt duidelijk 
op zijn moeder en knikt beamend. 
Reijer en zijn vader lachen bevesti-
gend naar elkaar. Bert Groenveld is 
tot zijn pensionering vrachtwagen-
chauffeur geweest. “Ik bevoorraad-
de de winkeltjes op Schiphol. Mooi 
werk.” Hij is inmiddels achtentach-
tig en volgens zijn vrouw soms wat 
vergeetachtig. “Ach als dat alles is,” 
zegt meneer. Dini heeft bijna dertig 
jaar in ’t Anker gewerkt. “Ik hielp in 
de horeca bij feestjes, bruiloften en 
bijvoorbeeld de bridgeclub. Prach-
tig vond ik dat. Ik zou het zo over 
doen hoor.” Ook zat ze daarnaast in 
de huishouding.

Vrijwilligerswerk 
Nog steeds is echtpaar Groenveld 
actief. Meneer heeft twintig jaar lang 
maaltijden rondgebracht voor ‘Tafel-
tje Dekje’ en mevrouw gaat zo’n drie 
keer in de week op bezoek bij een-
zame ouderen. Via de OVAK. Bert 
rijdt nog steeds auto en die brengt 
haar regelmatig. “Ach, en dat ie af 
en toe een stoepje meeneemt daar 

kan hij niks aan doen hoor. Het is in 
sommige bochten ook zo krap hier 
in Aalsmeer.” Burgemeester Jeroen 
Nobel, die een mooi boeket en de 
gebruikelijke trouwakte heeft over-
handigd, vraagt hoe het stel elkaar 
eigenlijk ontmoet heeft. Dini geeft 
antwoord: “Bij zo’n Wilhelmina-
feest bij Loogman, hier in Aalsmeer. 
Bert was daar met een vriend en dat 
was weer de vriend van mijn vrien-
din. Hij reed motor. Dat vond ik wel 
wat! Eigenlijk is ie nooit meer weg-
gegaan. Ja, de motor wel. Toen de 
oudste geboren werd hebben we er 
nog wel met z’n drietjes op getoerd, 
maar toen Mario kwam, kochten we 
een Eend en ging de motor de deur 
uit.” Met de Eend werd er vakantie 
gevierd in Nederland. Later met de 
bus naar Oostenrijk en Joegoslavië. 
Hobby’s heeft het stel ook nog. Fiet-
sen is de hobby van meneer, maar 
dat wordt wel steeds minder. Ook 
‘prutst’ ie af en toe in de schuur. 
“Ik heb een fl ink aantal molentjes 
gebouwd en vogelhuisjes. Beetje 
houtbewerken vind ik leuk.” Huis-
houden is de hobby van Dini en dat 
komt goed uit, want Bert kan nog 
geen aardappel schillen. Er wordt 
gelachen in huize Groenveld. Of er 
nog wensen zijn, vraagt de burger-
vader tot slot. Mevrouw antwoordt: 
“We verheugen ons op de reis naar 
Australië in mei. Lekker naar onze 
zoon, schoondochter, kleinkinderen 
en achterkleinkind. Maar eerst nog 
een feestje met familie en vrienden 
20 februari. We combineren dat met 
mijn verjaardag. Ik word dan vijfen-
tachtig. Zou je niet zeggen hè? Ik 
heb alleen een nieuwe heup. Nou, 
als dat alles is. Ik kan gelukkig nog 
steeds vrijwilligerswerk doen!”

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

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

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

‘The Daytimes’ in het boek Muzikaalsmeer. Geheel rechts Jaap Vogelaar.

In Memoriam 
Jaap Vogelaar
 13 mei 1947 - 3 februari 2016

Aalsmeer - Toen ik als jong be-
ginnend muzikant in Aalsmeer pro-
beerde mijn weg te vinden  waren 
er al een aantal bandjes die flink 
aan de weg timmerden. Eén van 
die bandjes was ‘The Daytimes’ 
met mijn buurman Wil Jongkind 
op drums, Eppo Kramer die de dik-
ke snaren van de basgitaar beroer-
de, Hans Bosman die het slaggitaar-
werk voor zijn rekening name en als 
laatste Jaap Vogelaar als beginnend 
sologitarist. Dat de band niet verder 
is gekomen was, volgens Hans Bos-
man in het boek ‘Muzikaalsmeer’, te 
wijten aan het gebrek aan het lezen 
van muzieknoten.  Nadat ‘The Day-
times’ aan het einde van de jaren 
zestig het bijltje er bij neer gooiden 
was Jaap al een redelijk geschoold 
sologitarist geworden. Het zal tot 
2009 duren voordat de bandleden 
weer eens de koppen bij elkaar sta-
ken. In de tussentijd heeft Jaap ech-
ter niet stilgezeten. Was het niet als 
geluidtechnicus voor Stage Music 
Service of Flavium, dan was het wel 
als ‘Doorman’ bij De Oude Veiling. 
Muzikaal was het soms wat zoeken, 
maar uiteindelijk vond hij zijn plekje 
bij de Aalsmeerse band ‘Dazzle’, een 
vriendengroep die nog steeds bij el-
kaar is en wekelijks oefent.  
Tijdens een grote brand in een voor-
malig kassencomplex aan de Horn-
weg, verbrand het instrumentari-
um en de versterkers van de band. 
De verzekering dekt maar gedeelte-
lijk de schade en er wordt door de 
Aalsmeerse muziekscene een bene-
fietconcert voor de getroffen band 

Onderweg naar 
Pasen in de kerk

Aalsmeer - In de Oosterkerk wordt 
op een aantal woensdagavonden 
voorafgaand aan Pasen stilgestaan 
bij de woorden van Jezus aan het 
kruis. Op woensdagavond 17 febru-
ari is het onderwerp: ‘Vader, vergeef 
het hen, want zij weten niet wat zij 
doen’. De avond wordt geleid door 
Marjo van Leeuwen. Elke samen-
komst begint om 19.15 uur en duurt 
tot circa 19.45 uur. Adres van de 
Oosterkerk is Oosteinderweg 269. 
Iedere belangstellende is van har-
te welkom!

georganiseerd. Dat vind plaats in 
het jongerencentrum N201 op 17 
oktober 2003. Buiten de ‘Elf=Grace 
band’ en de ‘Straatband’ zijn ook 
Leen Mulder en ik gastspelers. Er 
wordt die avond in ieder geval een 
goed bedrag opgehaald voor de ge-
troffen ‘Dazzle’s’. Het is tijdens het 
benefiet concert dat ik aan Jaap 
vraag of ik eens in de oefenruim-
te mag langskomen om een paar 
nummers mee te spelen. Uiteinde-
lijk duurde dat nog even, maar er-
gens in 2005 ben ik een regelmati-
ge gast in de oefenruimte van ‘Daz-
zle’ en wordt na verloop van tijd op-
genomen in de groep. Met veel ple-
zier heb ik naast hem in de oefen-
ruimte genoten van zijn soms on-
navolgbare solo’s. Met ‘Dazzle’ be-
leven we allerlei leuke en gezellige 
optredens, met als hoogtepunt het 
optreden tijdens Beachpop in 2007 
en het optreden tijdens de feest-
week Aalsmeer in 2010, wat bij ve-
len in het geheugen staat gegrift. 
Op het podium was het genieten 
van de afwisselende solo’s van Jaap 
en zoon Martijn, die in de voet-
sporen van zijn voorbeeld is getre-
den. Een aantal jaren geleden bleek 
Jaap ernstig ziek te zijn en ondanks 
de liefdevolle verzorging van zijn 
naasten en behandelingen in zie-
ken- en verzorgingshuis heeft de 
‘oude’ Eagle voorgoed de vlucht ge-
nomen.  
Met dank aan zijn soms onnavolg-
bare humor en gitaarwerk zal ik 
hem gedenken en zeker niet ver-
geten.
Dick Kuin 

Koffie-ochtend in 
Ontmoetingskerk

Rijsenhout - Op dinsdag 16 febru-
ari zijn belangstellenden weer har-
telijk welkom in de Ontmoetings-
kerk aan de Werf. De gezamenlijke 
kerken bieden een gezellige mor-
gen. De koffie staat om 10.00 uur 
klaar. Kerkelijk gebonden of niet, 
iedereen mag plaatsnemen. Rond 
half twaalf gaat een ieder weer naar 
huis. Verdere informatie bij: Klaas 
Kersloot via 0297-323774 of bij Gre 
Tuinstra via 0297- 331545.

Inloop 65+ers 
in de Zijdstraat

Aalsmeer - Zondagmiddag 14 fe-
bruari is de maandelijkse Inloop 
in de Zijdstraat 55 (Doopsgezinde 
Kerk) van 15.00 tot 16.30 uur voor 
iedereen vanaf 65 jaar. Het thema 
voor de inloop is ‘All you need is 
love’. Er klinkt een verhaal, de aan-
wezigen zingen een lied en luisteren 
naar muziek waar het thema ook in 
door zal klinken. De inloop start met 
een kopje koffie of thee en de ont-
moeting met elkaar. 
Steeds vaker weten mensen de weg 
naar de ‘Inloop’ te vinden. Die weg 
is voor alle 65 plussers uit Aalsmeer 
en omgeving. Er wordt een vrijwil-
lige bijdrage van 2 euro gevraagd. 
Allen van harte welkom! Voor vra-
gen: Ellen van Houten (ouderenpas-
tor), tel. 06-14144344.

Informatiebijeenkomst 
‘Vormen van dementie’
Aalsmeer - In gebouw Irene in de 
Kanaalstraat wordt donderdag 18 
februari een informatiebijeenkomst 
gehouden over ‘Vormen van de-
mentie’. Gastspreker is de heer dr. 
M.G. Kat. Dementie is een verzamel-
naam voor ruim vijftig ziektes. Alle 
ziektes uitten zich heel verschillend, 
maar hebben gemeen dat ze leiden 
tot een geleidelijke achteruitgang 
van het geestelijk functioneren. De 
eerste verschijnselen van dementie 
verschillen ook per persoon en per 
ziekte. Meestal signaleert de omge-
ving de eerste verschijnselen. Vaak 
zijn dat kleine maar herhalende ge-
heugenklachten, gedragsproble-
men en veranderingen in karakter. 
Het vaststellen of iemand dementie 
heeft is niet makkelijk. De huisarts 
kan aan de hand van een test con-
cluderen dat er sprake kan zijn van 
dementie, hij kan iemand doorstu-
ren naar een specialist die de ziek-
te die de dementie veroorzaakt vast 
kan stellen. Een vroegtijdige diag-
nose is belangrijk. Hoe eerder de 
diagnose dementie gesteld wordt, 
des te beter een eventuele behan-
deling helpt om de ziekte te stabi-
liseren, vertragen of te verzachten 
waarin dagbesteding een grote rol 
kan spelen. 
Het Ontmoetingscentrum Aalsmeer 
onderdeel van Zorgcentrum Aels-
meer organiseert in samenwerking 
met Mantelzorg & Meer deze infor-

matie bijeenkomst met gastspreker.
De heer dr. M.G. Kat is vrijgeves-
tigd psychiater in Amsterdam en 
werkt als ouderenpsychiater in het 
Medisch Centrum Alkmaar. Belang-
stellenden zijn van harte welkom op 
donderdag 18 februari. Om 19.15 
uur is de zaal open, de bijeenkomst 
is van 19.30 tot 21.00 uur en bestaat 
uit een interview en de mogelijkheid 
om vragen te stellen. Voor meer in-
formatie en aanmelding (wense-
lijk) kan contact opgenomen wor-
den met de coördinator van het ont-
moetingscentrum. Ellen Millenaar 
via 06-22468674 of via emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl 

Oost-Inn: Lunch 
en creatief

Aalsmeer - Op woensdag 17 febru-
ari is er van 9.30 tot 11.30 uur gele-
genheid voor inloop en ontmoeting 
in de Oost-Inn in De Mikado aan 
de Catharina Amalialaan. Van 12.00 
tot 13.00 uur kunnen belangstellen-
den aanschuiven voor een heerlij-
ke lunch. Kom er gezellig bij! En van 
19.30 tot 21.30 uur staat een crea-
tieve avond op het programma. De-
ze keer gaan de aanwezigen aan 
de slag met een dienblad als on-
dergrond. Nieuwsgierig? Hartelijk 
welkom allemaal. Voor inlichtingen: 
0297-325636, 0297-321636 of kijk 
op oosterkerk-aalsmeer.nl.

Gastendienst in 
de Oosterkerk

Aalsmeer - Op zondag 14 febru-
ari wordt een gastendienst gehou-
den in de Oosterkerk rond het the-
ma: ‘Geluiden van God: Daniël’. In 
het leven van alledag moeten keu-
zes gemaakt worden. Soms zijn 
het goede, soms slechte. In de bij-
bel stuurt God profeten om konin-
gen en om gewone mensen op de 
goede weg te zetten. De profeet Da-
niël – God is rechter betekent zijn 
naam – wijst de mensen van zijn 
tijd en de mensen van nu de goe-
de weg. De gastendienst in de Oos-
terkerk aan de Oosteinderweg 273 
begint om 10.00 uur. Voor de kinde-
ren is er een crèche en een kinder-
dienst. Informatie bij Betty Boor via 
0297-321636.

Voor meer en grotere natuurgebieden

Natuurmonumenten gaat 
collecteren in Aalsmeer
Aalsmeer - Van maandag 15 tot 
en met vrijdag 20 februari komt Na-
tuurmonumenten bij u langs. Dan 
trekken zo’n 10.000 collectanten in 
heel Nederland eropuit om geld in 
te zamelen voor een sterke natuur. 
Die steun is nodig, want steden blij-
ven groeien en wegen worden bre-
der. Een nieuw bos bij Utrecht, 
bloemenweides in de buurt van de 
Randmeren en het herstel van bos-
randen en oevers. Met dit soort pro-
jecten probeert Natuurmonumen-
ten de Nederlandse natuur sterker 
en weerbaarder te maken. Maar het 
werk is nooit af. In het overvolle en 
agrarisch intensief bewerkte Ne-
derland staat de natuur zwaar on-
der druk. Een voorbeeld: jaarlijks 
komen miljoenen trekvogels van-
uit alle windrichtingen en wereld-
delen op de waterrijke en groene 
Hollandse delta af om zich te voe-
den en/of een nest te bouwen. He-
laas vinden ze tussen kwelder en 
polder vaak niet genoeg te eten. Het 
gevolg is dat sommige soorten hard 
teruglopen in aantal. Natuurmonu-
menten beheert en beschermt nu 
ruim 105.000 hectare natuurgebied 
(zo’n 3 procent van het totale op-
pervlakte van Nederland). Deze na-
tuur mag tot in de eeuwigheid na-
tuur blijven. Een voorbeeld is Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland, 30 
minuten rijden vanaf Aalsmeer. Dit 
is een prachtig duingebied van 3800 
hectare om te wandelen door eeu-

wenoude bossen en grillige duinen 
naar het strand en de zee.
Om alle vogels, vissen, zoogdie-
ren, insecten, amfibieën en reptie-
len meer ruimte te bieden, blijft Na-
tuurmonumenten haar gebieden 
versterken en verder uitbreiden. Een 
robuuste natuur betekent namelijk 
dat ook kwetsbare dier- en plant-
soorten zich kunnen herstellen. 
”De natuur in mijn eigen omgeving 
inspireert me het meest. Daarom or-
ganiseren wij de collecte voor Na-
tuurmonumenten in Aalsmeer en 
Kudelstaart”, zeggen wijkcoördi-
natoren Menno Wiersma (Dorp), 
Jan van der Meer (Oost) en Allard 
Kernkamp (Kudelstaart) enthousi-
ast. “Wij, mensen, hebben daar ook 
baat bij. We sporten, spelen, wande-
len, genieten en komen op adem in 
de natuurgebieden. Daaraan kunt 
ook u een kleine (of grote) bijdra-
ge leveren als een van de vele col-
lectanten van Natuurmonumenten 
bij u aanbelt.” 
Foto: Pauline Joosten

Grote goudvis 
voor reiger

Aalsmeer - Gespot op woensdag 
3 februari in de middag in het Ra-
meaulaantje: Een reiger met een 
hele grote vis in z’n bek. De foto is 
gemaakt door Jan Jongkind. Zijn 
vrouw zag de vogel met iets roods 
in z’n bek staan. Jan is er heen ge-
lopen en wist deze prachtige foto te 
maken. Een flinke hap voor de rei-
ger, maar de vis is in z’n geheel ge-
nuttigd. In eerste instantie werd ge-
dacht dat de reiger een Koi had ge-
vangen, maar het blijkt een ‘gewo-
ne’ goudvis te zijn. Dit hebben des-
kundigen hem laten weten. Inmid-
dels is ook bekend waar de reiger 
deze grote vangst heeft gedaan. 
De vogel heeft een privévijver in De 
Muzen bezocht. De eigenaren had-
den twee grote, roodkleurige goud-
vissen zwemmen in hun vijver. Er is 
er nu nog maar eentje over...
Foto: Jan Jongkind

Maaltijdsoepen op menu 
in Open Hof Keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 19 februa-
ri om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken in 
de Sportlaan 86. Op het menu staan 
maaltijdsoepen. De kosten bedra-
gen 4.50 euro per persoon. Vanaf 
17.45 uur is de deur open. De maal-
tijd duurt tot ongeveer 20.00 uur. 

Zondag 10u. Samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Martijn Piet. Ba-
byoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag dien-
sten om 10u. met ds. J. Schelhaas 
uit Zwolle en 16.30u. zangdienst.

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

Woordcommunieviering met N. 
Kuiper. Zondag 9.30u. eucharis-
tieviering m.m.v. Karmelkoor. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
     Zondag Geen dienst
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. gezinsdienst met 
ds. J. Vrijhof. 

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

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Geen opgave ontvangen.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 vanaf 20u. Op dins-
dag 16 februari met Hoite Slag-
ter. Thema: De Filippenzenbrief.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 15 febru-
ari 20u. met ds. Coen van Hoog-
straten.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

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

Jan Martijn Abrahamse. 
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. met Sijtje 

Tollenaar. Babyoppas en kinder-
werk aanwezig.

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

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met br. Her-

men de Graaf. Collecte: Jeugd-
werk. Opvang 0-4 jaar via op-
pas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. Tevens C4U.

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

Rob Hondsmerk. Organist: W. 
Spaargaren. Om 18.30u. Meeting 
Point. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag om 10u. gasten-
dienst met ds. S. Zijlstra, Heem-
stede.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 
14 februari 

Het doel van de Open Hof Keuken 
is ontmoeten. Iedereen kan en mag 
aanschuiven. Vooraf opgeven is 
wel een vereiste en dit kan via het 
emailadres: diaconie@pgaalsmeer.
nl of telefonisch via het nummer van 
de diaconie: 06-41700923 tot zon-
dag 14 februari. Iedereen is welkom.
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Muziek/Comedy
Donderdag 11 februari:
* Komedie ‘Opvliegers’ in Crown 
Theater Aalsmeer vanaf 20u.
Vrijdag 12 februari:
* Hollandse avond met Quincy, Jan 
Leliveld, Rene Philippo en Ruby van 
Urk in Westeinder Paviljoen, Ku-
delstaartseweg vanaf 21u.
* Rockbands The Twist, Nowhere 
Pacific en Haykens live in N201, 
Zwarteweg. Open vanaf 20.30u.
Zaterdag 13 februari:
* Play-in accordeonvereniging Con-
certina’s in Can Dance partycen-
trum in Studio‘s Aalsmeer, Van 
Cleeffkade. Megaconcert vanaf 16u.
* Optreden ‘Van Alles en Nog Wat’ in 
Sportzicht, Sportlaan vanaf 21u.
* Cabaretavond Soundos in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 14 februari:
* KCA Klassiek concert jong talent 
in Oud Katholieke kerk, Oosteinder-
weg 392 vanaf 15u.
* Cor Bakker ontvangt Gerard Al-
derliefste in The Club in Studio’s 
Aalsmeer, Van Cleeffkade om 15u 
(uitverkocht) en om 20u. 
* U2 Tribute in The Shack, Schiphol-
dijk 253b, Oude Meer vanaf 16u.
Vrijdag 19 februari:
* Concert organist Andre Knevel en 
Liselotte Rokyla in Doopsgezinde 
kerk, Zijdstraat 55 vanaf 20u.

Films
Vrijdag 12 februari:
* Nieuw film ‘Deadpool’ in Bioscoop 
Aalsmeer, Van Cleeffkade. Om 19u. 
en 21u. Ook zaterdag 15u., zon-
dag 19u. en 21u., maandag 21u. en 
woensdag 18.30u.
Zaterdag 13 februari:
* Animatiefilm ‘Zootropolis’ in Bios-
coop Aalsmeer om 13u. Zondag om 
15u. en woensdag om 14.30u.
Woensdag 17 februari:
* Ladies Night met film ‘Familie-
weekend’ in Bioscoop Aalsmeer van 
19 tot 23.30u.

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

en Judith Keessen in gemeentehuis
* Mokum collectie en tekeningen, 
etsen en schilderijen Roos en Jas-
per in Huiskamermuseum, Van 
Cleeffkade 12a. 

Diversen
Donderdag 11 februari:
* Kaartmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* OVAK bijeenkomst over ouderen-
zorg in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan 3 vanaf 14u.
* Lezing over Indonesië bij Groei en 
Bloei in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Valentijn kienen bij Supporters 
Verenging in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20.30u.
Vrijdag 12 februari:
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Koken en tafelen met Fedeli van-
af 18.30u. Opgave: 06-53801380 of 
debby@fedeli.nl
Zondag 14 februari:
* Vogelbeurs in clubgebouw SCW, 
Konnetlaantje, Rijsenhout van 9.30 
tot 13.30u.
* Inloop voor 65+ers bij Doopsge-
zinde Gemeente, Zijdstraat 55 van 
15 tot 16.30u. Thema: Love.
Maandag 15 februari:
* Lezing Viva Aquaria in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Dinsdag 16 februari:
* Koffieochtend in Ontmoetingskerk 
Rijsenhout van 10 tot 12u.
* Dartcompetitie in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 17 februari:
* Inloop en ontmoeting van 9.30 tot 
12u., lunch van 12 tot 13u. en crea-
tief van 19.30 tot 21.30u. in Oost-Inn 
in de Mikado, Catharina Amalialaan.
* OVAK soosmiddag in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Kienavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Donderdag 18 februari:
* Infobijeenkomst ‘Vormen van de-
mentie’ in gebouw Irene, Kanaal-
straat van 19.30 tot 21u.
* Kaartavond DES in De Reede, Rij-
senhout vanaf 19.30u.
* Sjoelavond BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 19 februari:
* Open Hof keuken in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 van 18 tot 20u.
Zondag 21 februari:
* Spelletjesmiddag in Historische 
Tuin, ingang Praamplein, 15 -17u.

Vergaderingen
Maandag 15 februari:
* Wijkoverleg De Dorper over 
honden(poep) en meer in De Ou-
de Veiling, Marktstraat vanaf 19.30u. 
Dinsdag 16 februari:
* Gezamenlijk commissievergade-
ring in gemeentehuis vanaf 20u.

Donderdag 18 februari in Studio’s Aalsmeer

Badaboom Comedy: Cabaret 
zonder liedjes, maar grappig
Aalsmeer - Stand-up comedy is 
cabaret zonder liedjes, maar dan 
grappig. Zonder afleiding van decor 
of veelkleurige belichting de grap in 
pure vorm. Gelukkig komen er ook 
veel meer plekken waar je een lek-
ker shotje humor kunt scoren. Zo 
timmeren de mensen van ‘Bada-
boom’ hard aan de weg in come-
dyland en hebben ze inmiddels al 
voet aan de grond in Aalsmeer, Al-
mere, Amsterdam en zelfs Rotter-
dam.
Op een avond kan genoten worden 
van de hersenspinsels en bizarre 
observaties van niet één, maar vier 
comedians. En een Master of Cere-
monies, kortweg MC genoemd. Dat 
is vaak ook een komiek, maar op de 
avond zelf is hij belast met de taak 
de boel aan elkaar te praten zonder 
daarbij veel grappiger te zijn dan de 
andere vier komieken. Dit is ook de 
persoon die aan het einde van de 
avond dingen te horen krijgt als: “Jij 
was ook wel grappig, je zou ook co-
medy moeten doen.” Genoeg drama 
op zo een avond dus. 
‘Badaboom’ is een collectief, opge-
richt door Menno Stam en Wilko 
Terwijn, stand-uppers pur sang. De 
heren hebben in binnen- en buiten-
land voor lachende zalen gezorgd 
en hebben en waren ook meermaals 
op televisie te bewonderen. Naast 
hun werk op het podium produce-
ren zij vanuit hun studio in Aalsmeer 

bijna dagelijks comedy-sketches, 
over de meest uiteenlopende on-
derwerpen. Van overwerkte Sinter-
klazen tot romantische gangster-
rappers. Sinds kort is Menno ook 
te zien in zijn wekelijkse FitVlog. Zo 
kun je iedere week met eigen ogen 
vaststellen hoeveel vooruitgang hij 
boekt in het realiseren van zijn goe-
de voornemen: een moderne super-
held worden. In zijn eigen woorden: 
“Ik was het gewoon helemaal zat. Ik 
ben gestopt met roken, koffiedrin-
ken, ik mag tot 5 maart geen suiker, 
ik eet geen junkfood meer. Maar ik 
ben nog steeds te genieten, hoor. 
Dat vind ik zelf tenminste.”

MC is fitte Menno
De eerstvolgende mogelijkheid 
om zelf een show bij te wonen in 
Aalsmeer is op donderdag 18 febru-
ari met als MC een fitte Menno (die 
ook nog eens te genieten is). Ver-
der de brutale, maar zeer ontwape-
nende en eerlijke Johan van Gulik, 
de grappigste Tukker van ons land, 
Thijs Kemperink en als headliner 
Max van den Burg. De talentspot is 
deze editie voor Marco Lopes, ko-
miek, theatermaker en acteur. 
Te zien vanaf 20.30 uur volgende 
week donderdag in The Club in Stu-
dio’s Aalsmeer aan de Van Cleeff-
kade. Kaartjes zijn beschikbaar 
via www.badaboom.tv/tickets-en-
shows/.

Zondagmiddag livemuziek
Op U2 tour in The Shack
Oude Meer - Sunday Bloody Sun-
day! Natuurlijk mag U2 niet ontbre-
ken op die ongeëvenaarde under-
cover-lijst. Groot in de jaren tachtig 
en nog steeds razend populair. Zon-
dagmiddag 14 februari is het zover, 
Tommy Ebben heeft een stel super 
getalenteerde muzikanten om zich 
heen verzameld om er een memo-
rabele U2 middag van te maken in 
The Shack. Samen met Robin Ver-
kaik, Guido Vrouwe en Otto de Jong 
brengt hij een eerbetoon aan deze 
succesvolle band uit Dublin, waarin 
alle grote hits voorbij zullen komen: 
I Will Follow, Sunday Bloody Sunday, 
Vertigo, Desire, With Or Without You 
en vele anderen. Een middag van 
herkenning met muziek waar velen 
mee zijn opgegroeid. Kortom, Valen-
tijnsdag, zondag 14 februari gaat ‘A 
Beautiful Day’ worden in The Shack!
The Shack gaat zondag open om 
15.00 uur. Aanvang U2 Tribute rond 

16.00 uur en de entree is 8 euro. 

Blues en Aerosmith!
Ook voor in de agenda: Zondag 21 
februari: The Damned and Dirty, een 
geweldige band rondom Kevin de 
Harde en Micha Sprenger, die maar 
liefst drie keer de award voor ‘Best 
Duth Bluesband’ heeft ontvangen. 
Een absolute aanrader. Zondag 28 
februari: Tribute to Aerosmith. Niet 
zomaar een coverband, maar een 
fenomenaal eerbetoon aan een van 
de allergrootste bands uit de rock-
geschiedenis. Met absolute klas-
se muzikanten en niemand minder 
dan Andrew Elt (Sleeze Beez) in de 
rol van Steven Tyler, want het karak-
teristieke stemgeluid van Steven Ty-
ler kan door niemand beter geëve-
naard worden dan door deze ge-
weldige zanger! Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer. 

Haykens, Nowhere Pacific 
en The Twist live in N201
Aalsmeer - Vrijdag 12 februa-
ri drie rockbands op het N201 po-
dium: Met de comeback van old-
school hardrockband ‘Haykens’, het 
debuutoptreden van de alternatieve 
rockband ‘Nowhere Pacific’ en de 
garagerockers van ‘The Twist’, die na 
een halfjaar winsterslaap weer on 
stage zijn, belooft het een gedenk-
waardig avondje te worden!
Voor hardrockband ‘Haykens’ is het 
een bijzondere avond, want het is 
het eerste optreden sinds een pau-
ze van ruim 15 jaar! In de periode 
1988 tot 2000 heeft de band heel 
wat meters gemaakt met liveoptre-
dens en jammer genoeg kwam daar 
in het jaar 2000 door allerlei om-
standigheden een einde aan. Maar 
bloed kruipt waar het niet gaan kan 
en zodoende is de band vorig jaar 
weer de oefenruimte in gedoken om 
vervolgens N201 aan te doen voor 
een eerste comeback optreden. 
Verwacht dampende hardrockklas-
siekers en veel enthousiasme op 
het podium aan het begin van een 
mooie avond bands in N201!
Tweede band op het programma is 
‘Nowhere Pacific’. De muzikanten in 
deze band zijn of waren al enige ja-
ren actief in meerdere bands in de 

regio en die ervaring is gebundeld 
tot het schrijven van een repertoire 
met hoofdzakelijk eigen nummers 
in het alternatieve rockgenre. Hier 
heeft de band twee jaar over ge-
daan en heeft daarmee veel nieuws-
gierigheid gewekt bij vrienden, fans 
en andere muziekliefhebbers die het 
resultaat aanstaande vrijdag einde-
lijk kunnen zien en horen in N201.
De derde band vrijdag is het Uit-
hoornse ‘The Twist’. Ook voor hen is 
het een bijzondere avond, want de 
bassist van de band is voor studie 
zo’n half jaar in het zonnige Istanbul 
geweest en daarom heeft ‘The Twist’ 
dus al een tijd niet opgetreden. ‘The 
Twist’ is een energieke rock band, 
zoals het hoort te zijn: Snoeihar-
de drums, groovende baslijnen en 
scheurende gitaren vormen samen 
met een rauwe stem en tomeloze 
energie de karakteristieke sound 
van deze band. Met af en toe een 
uitstapje naar het psychedelische, 
maar voornamelijk veel stevige op 
blues gebaseerde riffs, bewijst deze 
jonge band met hun catchy songs 
dat echte rockmuziek nog lang niet 
uitgestorven is! 
N201 aan de Zwarteweg is open 
vanaf 20.30 uur, de entree is gratis. 

Cabaretvoorstelling bijna vol
Soundos met ‘Geboren 
met ervaring’ in Bacchus
Aalsmeer - “We willen alleen men-
sen met ervaring”, is een zin die 
Soundos al haar hele leven hoort. 
Voor Soundos geen probleem, want 
zij lijkt geboren met ervaring. Veel 
ervaring. Dit kreeg zij mee van haar 
ouders, grootouders en de rest van 
haar omgeving. Wat doe je als je dit 
niet hebt? Wordt er niet te veel van 
je verwacht van kinds af aan? Hoe 
ga je om met de sociale druk en ver-
wachtingen van de samenleving? 
Dit zijn vragen waar Soundos mee 
worstelt tijdens haar derde avond-
vullende voorstelling. De innemen-
de en energieke Soundos maakt het 
publiek deelgenoot van haar ge-
dachten en humor. Soundos is een 

rasechte verhalenverteller, want: zo 
is zij nou eenmaal geboren.
Soundos is stand-up comedian bij 
de Comedytrain . Velen kennen haar 
als finalist van ‘Wie is de Mol’ in het 
jaar 2013. En dan natuurlijk van het 
televisieprogramma ‘Vier handen op 
één buik’, uitgezonden door BNN, 
en recent was zij ook te zien in het 
programma ‘Baas Raymann’.
De cabaretvoorstelling ‘Geboren 
met ervaring’ is te zien op zaterdag 
13 februari in cultureel cafe Bac-
chus in de Gerberastraat. Aanvang: 
21.00, entree 12 euro. Er zijn nog 
beperkt kaarten te reserveren via 
www.cafebacchus.nl of telefonisch 
0297-342657 (na 18.00 uur).

Nieuwe films vanaf dit weekend
Deadpool en Zootropolis 
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Bioscoop Aalsmeer 
presenteert vanaf vrijdag 12 februari 
de komedie ‘Deadpool’. Gebaseerd 
op Marvel Comic’s meest oncon-
ventionele antiheld. De film vertelt 
het verhaal van Wade Wilson, voor-
malig lid van de Special Forces, nu 
een huurling. Na een duister expe-
riment genezen zijn verwondingen 
razendsnel en bedenkt hij het alter 
ego Deadpool. Gewapend met zijn 
nieuwe gave en een goed gevoel 
voor (zwarte) humor gaat Deadpool 
op zoek naar de man die zijn leven 
bijna verwoestte. Vrijdag en zondag 
14 februari te zien om 19.00 en om 
21.00 uur, zaterdag 13 februari om 
15.00 uur, maandag 15 februari om 
21.00 uur en woensdag 17 februari 
om 18.30 uur. 
En in de bioscoop in Studio’s 
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 
kan genoten worden van de ani-
matiefilm ‘Zootropolis’. Een stad 
als geen ander, een moderne we-
reld met alleen dieren. De stad be-
staat uit verschillende wijken en is 
een mengelmoes van dieren uit ver-
schillende omgevingen die samen-
leven. Het maakt niet uit wie of wat 
je bent, van de grootste olifant tot 
de kleinste spitsmuis. Maar wan-

neer de optimistische officier Ju-
dy Hopps zich aansluit bij de poli-
tie, ontdekt ze dat het niet zo mak-
kelijk is als eerste konijn bij het po-
litiekorps vol grote, stoere dieren. 
Vastberaden om zichzelf te bewij-
zen, grijpt ze de kans aan om een 
zaak op te lossen. Zelfs als dat bete-
kent dat ze moet samenwerken met 
de welbespraakte, sluwe vos Nick 
Wilde om het mysterie op te lossen. 
Neem plaats en geniet op zaterdag 
13 februari om 13.00 uur, zondag 14 
februari om 15.00 uur of woensdag 
17 februari om 14.30 uur. Vergeet 
niet een 3D-bril mee te nemen! 

Ladies Night 17 februari
Op woensdag 17 februari presen-
teert Bioscoop Aalsmeer de twee-
de Ladies Night dit jaar. De film ‘Fa-
milie weekend’ wordt vertoond van-
af 20.30 uur. De bioscoop presen-
teert een compleet arrangement 
van 19.00 tot 23.30 uur met een di-
ner en na afloop een optreden van 
LA The Voices zanger Richy Brown. 
Kijk voor meer informatie over al-
le films op www.bioscoopaalsmeer.
nl. Kaarten zijn te reserveren via de 
website, via 0297-753700 en te koop 
in de biosbar. 

Nieuw: Start-Up Radio 
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Elke week brengt Ra-
dio Aalsmeer het laatste nieuws en 
ontvang de programmamakers vele 
interessante gasten in hun uitzen-
dingen. Een relatief nieuw program-
ma op Radio Aalsmeer is ‘Start-Up 
Radio’ waar startende ondernemers 
en muzikanten een podium krijgen. 
Er wordt onder andere gepraat over 
passie en drijfveren, het vinden van 
klanten of publiek en het creëren 
van een relevant netwerk. 
Op zaterdag 13 februari komt bij 

‘Start-Up Radio’ niemand minder 
dan Iason Chronis, beter bekend als 
DJ en producer Mason. Hij zal zijn 
persoonlijke verhaal vertellen en 
veel (live) muziek ten gehore bren-
gen. De omroep is vereerd dat deze 
wereldartiest naar Radio Aalsmeer 
komt. 
Radio Aalsmeer te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. Radio Aalsmeer is ook 
te volgen via Facebook en Twitter.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:KOOPJE:

TIP:AANBIEDING:

Viool
'Leonardo'

(met stok en koff er) € 169,-

Microfoon
‘Gatt Audio’ DM-50

€ 19,95

Western-gitaar
‘Grimshaw’

(div. kleuren) € 99,-
Vele leuke

muzikale cadeaus

AGENDA

‘Van Alles en Nog Wat’ in 
café Sportzicht zaterdag
Aalsmeer - De band ‘Van Alles en 
Nog Wat‘ speelt zaterdag 13 februa-
ri in café Sportzicht in de Sportlaan. 
De achterliggende feestdagen in 
voldoende rust en reinheid te heb-
ben doorgebracht, het nieuwe jaar 
nog in gedachte. De goede voorne-
mens nog vers in het hoofd, staat de 
band weer te popelen om voor pu-
bliek te mogen spelen. En wel met 
een gedeeltelijk nieuw repertoi-
re van bekende namen als Bruno 
Mars, Stevie Wonder, Adèle en Joe 
Cocker. De band speelt een mix van 
pop, rock en jazzy muziek en staat 
garant voor spektakel. In het spe-
len van de nummers van deze ar-

tiesten beleeft ‘Van Alles en Nog 
Wat’ de grootste lol en de bandle-
den willen dat graag met jou delen. 
De samenstelling van de band is als 
volgt: zangeres Marcella Verwoerd, 
drummer Pieter Eggermont, gitarist 
Nico Prent, toetsenist Bas Middel-
koop, bassist Hans Prent en saxo-
fonist Boris Bouwense. Dus kom 
voor een avondje, leuke en lekke-
re swingende muziek naar het ple-
zierige café Sportzicht. ‘Van Alles en 
Nog Wat’ start met spelen rond de 
klok van 21.30 uur. Van harte wel-
kom! Bezoek voor meer informa-
tie de website: www.muziek-vanal-
lesennogwat.nl

Weer Popprijs 
Amstelland
Aalsmeer - Elk jaar wordt van-
uit Poppodium P60 Amstelveen en 
N201 Aalsmeer de Popprijs van Am-
stelland georganiseerd. Deze band-
competitie geeft talentvolle bands 
uit de omgeving Amstelland en de 
Meerlanden de kans om hun ta-

lent te showen. Voorafgaand aan de 
grootse finale vinden er voorrondes 
plaats in N201 Aalsmeer. Per voor-
ronde wordt één band door de jury 
gekozen die door mag naar de gro-
te finale in mei in P60 Amstelveen. 
Meedoen als band en kans maken 
op fantastische prijzen? Schrijf dan 
vóór 17 februari in op www.p60.nl/
popprijs! Op de website tevens meer 
informatie.





Meldingen ontvangen
- Mijnsherenweg 20, 1433 AS (Z-2016/005870) (het vervan-

gen van geschroefde asbestplaten door geïsoleerde golfpla-
ten)

- Oosteinderweg 247C, 1432 AT (Z-2016/005865) (het mel-
den van brandveilig gebruik t.b.v. Chimpie Champ)

- Uiterweg 376 en 380, 1431 AZ (Z-2016/006037) (het slo-
pen van een woonhuis en opstallen (nr. 376) en het gedeel-
telijk slopen van een woonhuis (nr. 380))

- Jac.P. Thijsselaan 18, 1431 KE (Z-2016/006210) (het ver-
wijderen van asbesthoudende pakkingen)

- Dorpsstraat 135, 1431 CC (Z-2016/006208) (het slopen van 
een kas van de kwekerij)

- Oosteinderweg 110, 1432 AN (Z-2016/006392) (het slopen 
van de gevels en staalconstructie op grond van ruimtelijke 
regels)

- Oosteinderweg 110, 1432 AN (Z-2016/006386) (het slopen 
van de gevels en staalconstructie)

- Oosteinderweg 515, 1432 BK (Z-2016/006537) (het slopen 
van een kas)

- Begoniastraat 26, 1431 TD (Z-2016/006530) (het verwijde-
ren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning)

- Rietgorsstraat 57, 1431 VV (Z-2016/007042) (het verwijde-
ren van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning)

- Begoniastraat 80, 1431 TE (Z-2016/007037) (het verwijde-
ren van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning)

- Dreef 1, 1431 WC (Z-2016/007024) (het slopen van een tri-
bune aan het sportveld van VVA)

Meldingen akkoord
- Oosteinderweg 287, 1432 AW (Z-2016/003310) (het star-

ten van het bedrijf Mobile Street Food)
- Mijnsherenweg 20, 1433 AS (Z-2016/00587) (van de 

schuur achter woning het verwijderen van ca. 561m²  as-
besthoudende golfplaten)

- Dorpsstraat 135, 1431 CC (Z-2016/006208) (het slopen 
van een kas van de kwekerij)

- Jac.P. Thijsselaan 18, 1431 KE (Z-2016/006210) (het ver-
wijderen van asbesthoudende pakkingen)

Meldingen niet-akkoord
- Uiterweg 376-380, 1431 AZ (Z-2016/006037) (het slopen 

van een woonhuis en opstallen (nr. 376) en het gedeelte-
lijk slopen van een woonhuis (nr. 380))

- Oosteinderweg 110, 1432 AN (Z-2016/006386) (het slo-
pen van de gevels en staalconstructie)

EvEnEMEntEn

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

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Kudelstaartseweg (Z-2015/064200): Vuur en Licht op het 

Water op 3 september 2016, verleend 4 februari 2016

CollECtEs

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

Collectevergunning (verleend)
- Kudelstaart (Z-2016/004933), Verkoop van sinaasappels 

op 24 februari 2016, verleend 3 februari 2016

ExploitatiEvErgunning (aanvragEn)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 93, 1431 CB (Z-2015/044088), restaurant De 

Dorpshoek, verleend 27 januari 2016

officiële Mededelingen
11 februari 2016

BEkEndMakingEn snEl En MakkElijk 
tE vindEn op www.ovErhEid.nl

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

hoe blijft u op de hoogte? 
- U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de 

hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw 
buurt. Net wat u prettig vindt. 

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

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

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

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

vanaf 1 oktoBEr 2015 is dE diEnstvErlEning 
Bij dE BaliE BouwEn & vErgunningEn En 
BaliE BEdrijvEn gEwijzigd

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

archief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestemmings-

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

vErhuizEn? gEEf hEt door! 

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

voornEMEn opsChortEn Bijhouding pErsoonslijst

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

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

Jancić, B. 03-05-1985 Onbekend 28-01-2016

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

tErinzagEligging ontwErp BEstEMMingsplan 
“gtEC loCatiE oost” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de 
periode van 5 februari 2016 t/m 17 maart 2016 voor een ieder 
ter inzage ligt:
- het ontwerp bestemmingsplan “GTEC Locatie Oost” met de 

daarop betrekking hebbende stukken.

Het plangebied heeft betrekking op de thans onbebouwde 
bedrijfsgronden aan de Legmeerdijk 301 welke zijn gelegen 
tussen de bedrijfsbebouwing van FloraHolland aan de Leg-
meerdijk 313 en het gebouw van Waterdrinker aan de Sier-
teeltstraat 25. De noordwestzijde van het plangebied wordt 
begrensd door de transportverbinding die FloraHolland met 
Waterdrinker verbindt. Het plangebied maakt onderdeel uit 
van ‘locatie Oost’ van de bloemenveiling.

doelstelling
Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken 
van het Green Trade & Experience Center (GTEC) op locatie 
Oost van FloraHolland Aalsmeer. Deze ontwikkeling behelst in 
hoofdzaak een groothandelscentrum, marktplaatsgebonden 
bedrijfsruimten en een Experience & Business Center. Het Ex-
perience Center betreft een toeristisch recreatieve voorziening 
die hoofdzakelijk betrekking heeft op sierteelt(aanverwante) 
producten en/of voedsel. Het Business Center voorziet onder 
meer in zaalaccommodatie voor congressen, evenementen en 
vergaderingen.

inzien ontwerp bestemmingsplan
Het digitale bestemmingsplan is met ingang van 5 februari 
2016 in ontwerp te raadplegen op:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl 

door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.GTEC-
LocatieOost-OW01;

- de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl via http://
www.ro0358.ropubliceer.nl/.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het ont-
werp bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt gedurende 
bovengenoemde periode bij de balie Burgerzaken op het raad-
huis van Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur 
(vrije inloop). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 
uur tot 20.00 uur. Het plan ligt tevens ter inzage bij de balie 
Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te 
Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De ope-
ningstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 
uur. Degene die buiten de genoemde openingstijden inzage 
wil hebben in het plan, kan daarvoor contact opnemen via het 
algemene tel. 0297-387575.

zienswijzen indienen 
Gedurende de genoemde termijn van terinzageligging, van 5 
februari 2016 t/m 17 maart 2016, kan een ieder een ziens-
wijze naar voren brengen over het ontwerp bestemmingsplan. 
Het indienen van een zienswijze kan naar keuze schriftelijk 
en/of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten 
aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder 
vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan GTEC 
Locatie Oost”. Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken via het algemene tel. 
0297-387575.

samenhangende produkten
In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan wordt tevens 
een Beeldkwaliteitsplan voor de projectlocatie voorbereid. 
Het Beeldkwaliteitsplan ligt tegelijkertijd met het ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage en is als bijlage bij het ontwerp-
bestemmingsplan op de hiervoor beschreven wijze in te zien. 
Over het Beeldkwaliteitsplan wordt conform artikel 4.1 van de 
Algemene Inspraak- en Participatieverordening Aalsmeer 2010 
inspraak verleend. Gedurende voornoemde termijn van terin-
zagelegging van 5 februari 2016 t/m 17 maart 2016 kan een 
schriftelijke dan wel mondelinge inspraakreactie op het beeld-
kwaliteitplan worden ingediend. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van inspraak Beeldkwaliteits-
plan ‘GTEC Locatie Oost’. Degene die mondeling een inspraak-
reactie naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575.

wEt algEMEnE BEpalingEn oMgEvingsrECht 

rECtifiCatiE, melding niet-akkoord, op 4 februari jl. 
gepubliceerd als melding akkoord en onjuist huisnummer
- Aalsmeerderweg 39, 1432 CG (Z-2016/004973) (het ver-

wijderen van asbesthoudende materialen van garagedak)

aanvragen omgevingsvergunningen 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Oosteinderweg 110, 1432 AN (Z-2016/005608) (het op-

richten van een showroom)
- Uiterweg 380, 1431 AZ (Z-2016/006048) (het verbouwen 

van de woning)
- Giekstraat 1, 1433 SH (Z-2016/006194) (het plaatsen van 

een grof vuil-container op de parkeerplaats aan de achter-
zijde van de woning)

- IJsvogelstraat 15, 1431 VR (Z-2016/006191) (het verwij-
deren van de dakkapel aan de achterzijde en het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning)

procedure afgebroken, vergunning ingetrokken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking 
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.
- Japanlaan 4, 1432 DK (Z-2014/066032) (het oprichten 

van een broodfabriek), verzonden 2 februari 2016
- F.A. Wentstraat 6, 1431 KZ (Z-2015/039810) (het vergro-

ten van een bedrijfsruimte), verzonden 3 februari 2016

procedure afgebroken, aanvraag omgevingsvergunning 
ingetrokken
- Giekstraat 1, 1433 SH (Z-2016/006194) (het plaatsen van 

een grof vuil-container op de parkeerplaats aan de achter-
zijde van de woning)

- 1e J.C. Mensinglaan t.h.v. nr. 29, 1431 RV (Z-2016/004832) 
(het plaatsen van keten, schaftkeet, opslagcontainer)

- Machineweg 33 a, 1432 EL (Z-2015/061653) (het huisves-
ten van arbeidsmigranten)

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Oosteinderweg 459, 1432 BJ (Z-2015/068487) (het uit-

breiden van de woning), verzonden op 3februari 2016.
- Ophelialaan 109, 1431 HC (Z-2015/040762) (kamerver-

huur voor het huisvesten van arbeidsmigranten (maximaal 
4 personen)), verzonden op 5 februari 2016.

verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. Te-
gen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie: 
- Stommeerweg 72 ws5, 1431 EX (Z-2015/067492) (het ver-

vangen van de woonark voor niet-permanente bewoning), 
verzonden op 4 februari 2016.

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

voor MEEr inforMatiE: www.aalsMEEr.nl

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

opEningstijdEn BaliE BurgErzakEn
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

opEningstijdEn BaliE BouwEn & vErgunningEn
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

gEMEEntE-info op wEBsitE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

afsprakEn BurgEMEEstEr En wEthoudErs
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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

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

ovErigE lokEttEn En inforMatiE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

sErviCEpunt BEhEEr En uitvoEring 
provinCiE noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

vErkEErsBEsluitEn
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

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

MEEr info
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

vervolg op volgende blz.



25 Subsidieaanvragen OSA
Aalsmeer - OSA is de stichting in 
de gemeente, die subsidieaanvra-
gen op het gebied van ontwikke-
lingssamenwerking beoordeeld en 
uitbetaald. De gemeente stelt daar-
voor jaarlijks 1 euro per inwoner be-
schikbaar. In 2015 zijn er 25 aanvra-
gen voor subsidie bij OSA in behan-
deling geweest. Er zijn 2 aanvragen 
doorgeschoven van 2014, omdat 
deze aanvragen in 2014 niet konden 
worden beoordeeld. Van deze aan-
vragen waren nog niet alle stukken 
binnen in 2014.
De aanvragen zijn: 
- Wellantcollege Westplas MAVO 

voor projecten in Kenia en India 
1590,10 euro

- Wellantcollege Westplas MAVO 
voor aidsbestrijding 1750 euro

- Stichting Kinderhulp Afrika voor 
bouw school in Oeganda 2500 
euro 

- Stichting Tinka Helpt in Thailand 
2500 euro

- Stichting Ambassadors Ministries 
Missions voor India 1900 euro 

- Stichting GA voor Wit Rusland 
2500 euro

- Lionsclub Aalsmeer Ophelia voor 
Nepal 2500 euro 

- Doopsgezinde Gemeente voor 
DR Congo 2500 euro

- Jozefschool Aalsmeer voor pro-
ject in Nigeria 1020 euro 

- Joke v.d. Zwaan, Sapana SVSI 
voor Nepal 2500 euro

- Doopsgezinde Gemeente voor 
Nepal 1250 euro

- Antoniusschool Kudelstaart voor 
Nepal 1380 euro

- Gertjan Berman, Stichting Batang 
Pinangga voor project in Filippij-
nen 2500 euro

- Ingrid Claassen, Stichting Free a 
Girl in India 2500 euro

- Stichting Kinderhulp Afrika voor 
Oeganda 2500 euro

- Stichting GA voor Wit Rusland 
2500 euro

- Stichting Heart4Children in Oe-
ganda 2500 euro

- Stichting Foundation Mission 
House in Nigeria 2500 euro

- Stichting Tsjernina voor Wit Rus-
land 1826 euro

- Stichting GA in Filippijnen 1000 
euro 

- Werkgroep FairTrade Gemeente 
Aalsmeer 608,70 euro. 

Totaal is er voor een bedrag van 
42.324,80 euro uitbetaald aan 21 
projecten. Omdat OSA extra geld 
heeft gekregen, namelijk 9109 euro 
uit de kleding containers van Sym-
pany, konden er ook meer subsidie-
aanvragen worden gehonoreerd. 
De projecten bevatten: onderwijs-
programma over life skills, micro-
kredieten, aidsbestrijding, bouw 
schoollokalen in kinderdorp Oegan-
da, meisjes uit de prostitutie bevrij-
den en begeleiden in Thailand, Filip-
pijnen en India, matrassen, dekens, 
kussens voor weduwenhuis in India, 
aanschaf hydraulische hefbrug voor 
garage in Wit Rusland, leermiddelen 
en kleding voor weeshuis in Oegan-
da, eerste hulp aan Nepal na aard-
beving ook aan Lepraziekenhuis, 
bouw ziekenhuis in Nigeria, aan-
schaf kooktoestellen voor wees-
huis in Oeganda, tekenmaterialen 
voor kunstscholen in Wit Rusland, 
isoleren zaagbedrijf in Wit Rusland 
en opknappen opvanglocatie voor 
straatkinderen in de Filippijnen. 
Daarnaast is aan de FairTrade Werk-
groep in Aalsmeer een bedrag ver-
strekt voor activiteiten rond het be-
halen (hopelijk in 2016) van de titel 
FairTrade Gemeente Aalsmeer.
Er zijn nog drie aanvragen in behan-
deling en gaan door naar het jaar 
2016, één aanvraag is afgewezen.
Kijk voor meer informatie of het 
aanvragen van subsidie voor een 
project op www.osa-aalsmeer.nl. 
Bellen kan naar tel: 321509.

Koken met 
Willemijn Visser

Toen ik jong was, kregen mijn zusje en ik door de week hooguit 
een biscuitje bij de thee. En wanneer we om snoep of koek be-
delden riep mijn moeder steevast: ‘Eet maar een appel!’ of ‘We 
gaan zo eten!’. Maar in het weekend, vooral op zondag, was het 
feest. Dan kregen we een met spijs gevulde kano, vieslekke-
re roze koek of wanneer ik veel geluk had: een kokosmakroon. 
Zo’n fijne kleffe, waarvan je eerst stukje bij beetje het eetpa-
pier afpeuterde en daarna de rest. Zálig. 

Bakrecept: 9 koekjes
Bereiding: 5 minuten 
In de oven: 15 minuten

Snoepen doe ik nog steeds niet 
veel (dank mam!), maar een tijd-
je terug was ik in een nostalgi-
sche bui en had ik ineens ver-
schrikkelijk veel zin in kokosma-
kronen. Mét eetpapier natuur-
lijk, zonder voelt niet compleet. 
Maar ongelooflijk, wat een on-
derneming was dat! Eetpapier, 
ookwel ouwel genoemd, is blijk-
baar zo oldschool dat je het niet 
in elke willekeurige supermarkt 
vindt. Per x-aantal kilo online 
bestellen kan wel, maar dat vond 
ik ook weer overdreven. Uitein-
delijk tipte iemand me op Twit-
ter over de pakjes van Look-O-
Look bij AH. Daarvan kun je al-
leen de witte velletjes gebruiken 
om kokosmakronen mee te bak-
ken, maar ach. En mocht je dat 
zonde of teveel moeite vinden, 
dan laat je het eetpapier gewoon 
weg. Dat is stiekem misschien 
wel net zo lekker. 

Dit heb je nodig:
-  120 g geraspte kokos
-  100 g suiker
-  2 eieren
-  Flinke snuf bakpoeder
-  Flinke snuf zout
-  1 limoen (vers)
- 9 halve velletjes eetpapier 

(Look-O-Look)

Zo maak je het:
-  Verwarm de oven voor op 180 

°C.
-  Klop de eieren los in een 

kom. 
-  Schep de geraspte kokos, 

suiker, zout en bakpoeder er 
doorheen.

-  Was de limoen en rasp de 
schil boven de kom. Let op: 
alleen het groen, het witte 

Kokosmakronen met limoen

deel van de schil is bitter.
-  Snij de limoen doormidden 

en knijp het sap uit boven de 
kom.

-  Schep alle ingrediënten goed 
door elkaar heen.

-  Bekleed een bakplaat met 
bakpapier. Verdeel 9 halve 
velletjes eetpapier over het 
bakpapier. Rondjes knippen 
hoeft niet, je kunt het beste 
bijknippen nadat de koekjes 
gebakken (en enigszins afge-
koeld) zijn.

-  Schep op elk velletje eetpa-
pier met een eetlepel een bol-
letje kokosmengsel. Druk elk 
bolletje voor deze op de bak-
plaat belandt even aan met 
de hand. Zo wordt je koekje 
straks goed stevig.

-  Bak in 15 minuten goudbruin 
en gaar.

Oja:
- Komen je kokosmakronen een 
beetje bleekjes uit de oven? Ge-
woon nog 5 tot 10 minuten lan-
ger bakken. Elke oven is anders!
- Ook lekker: vervang de verse li-
moen door een halve citroen (en 
gebruik zowel rasp als sap).

Willemijn Visser van de websi-
te www.whatsthatsmell.nl houdt 
van koken, eten en lezen. Eens 
per maand schrijft zij een recept 
voor deze krant dat past bij de 
tijd van het jaar. 

Veertiende editie NLdoet
Vrijwilligers gezocht voor 
acht klussen in Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 11 en zater-
dag 12 maart steekt heel Nederland 
de handen uit de mouwen tijdens de 
veertiende editie van NLdoet. Ook 
in Aalsmeer zijn veel handen nodig. 
Daar zijn 8 klussen te doen van de 
totaal 8.649 klussen in het hele land. 
Nog nooit eerder waren in dit sta-
dium al zo veel klussen aangemeld. 
Het Oranje Fonds roept iedereen op 
om zich op deze dagen in te zetten 
voor sociale organisaties. Een leu-
ke klus uitzoeken kan op www.nl-
doet.nl. Tijdens NLdoet slagen or-
ganisaties er samen met honderd-
duizenden vrijwilligers in om bergen 
werk te verzetten. En dat is niet al-
leen leuk om te doen, maar organi-
saties hebben er ook daarna nog 
maandenlang plezier van. Met al 
ruim 8.600 klussen in alle uithoeken 
van het land, kunnen overal mensen 
aan de slag. Ronald van der Gies-
sen, directeur Oranje Fonds, hoopt 
dat iedere Nederlander dit jaar de 
handen uit de mouwen steekt tij-
dens NLdoet. “We horen het steeds 
terug: meedoen aan NLdoet is ont-
zettend leuk. Maar vooral omdat 
je ziet dat je écht iets betekent. Je 
zorgt er voor dat je hen helpt met 

zaken die blijven liggen, maar waar 
ze enorm mee geholpen zijn. Tijdens 
NLdoet, maar ook nog lang daarna. 
We hopen dan ook dat iedereen in 
ons land met vrienden, collega’s en 
familie een leuke klus uitzoekt op 
www.nldoet.nl.” 

Sociale initiatieven
Het Oranje Fonds steunt sociale ini-
tiatieven in Nederland en het Cari-
bische deel van het Koninkrijk. Het 
afgelopen jaar steunde het met 28,7 
miljoen initiatieven die ervoor zor-
gen dat mensen elkaar ontmoeten, 
minder eenzaam zijn, begrip krijgen 
voor elkaar en zich inzetten voor een 
ander. 

Zaterdag 20 februari in The Beach
Beachvolleyballen en live-
muziek voor Nepal
Aalsmeer - Op zaterdag 20 febru-
ari is er van 19.00 tot 21.00 uur vol-
leyballen voor het goede doel. Ne-
pal Benefiet Aalsmeer zal voor de 
wederopbouw van twee schooltjes 
in Nepal, die verwoest zijn door de 
aardbeving in april 2015, geld in-
zamelen middels een volleybaltoer-
nooi en een concert dezelfde avond 
door de band Supertribute. Er heb-
ben zich al diverse teams gemeld. 
Zelfs Radio Aalsmeer gaat proberen 
een team samen te stellen. Teams 
kunnen zich nog opgeven voor het 
toernooi bij Gerard Buskermolen: 
gm.buskermolen@gmail.com. In-
dividueel opgeven is ook mogelijk, 
deze deelnemers worden ingedeeld 
in een bestaand team. Wel graag 

zo spoedig mogelijk opgeven, dit in 
verband met het samenstellen van 
de teams en reserveren van de vel-
den in The Beach. Deelnemen aan 
het toernooi kost 5 euro per per-
soon. Voor het benefietconcert is 
de entree 15 euro. De Supertribute 
band, die deze avond gaat optreden, 
brengt muziek van Supertramp, Pink 
Floyd, Electric Light Orchestra (ELO) 
en andere symfonische rockklan-
ken uit de jaren zeventig en tachtig 
houdt. Dus, na het volleyballen nog 
even blijven, is een aanrader. Start 
band: 21.00 uur. Wie alleen naar het 
concert gaat, hoeft zich niet vooraf 
aan te melden. Info: www.nepalbe-
nefiet.webs.com en facebookpagina 
van Nepal Benefiet Aalsmeer. 

 Juist heel blij met de regiotaxi
Graag wil ik reageren op het in-
gezonden stuk van de heer Henk 
kniep. Ik vroeg mij af, of het de eer-
ste keer was dat hij afhankelijk was 
van de regiotaxi voor de tandarts?

ingezonden

officiële Mededelingen
11 februari 2016

tErrasvErgunning (vErlEEnd)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.
- Dorpsstraat 93, 1431 CB (Z-2015/044088), restaurant De 

Dorpshoek, verleend 27 januari 2016

drank- En horECavErgunning (vErlEEnd)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-

vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergun-
ning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Dorpsstraat 93, 1431 CB (Z-2015/044088), restaurant De 

Dorpshoek, verleend 27 januari 2016

ConCEptvErgunning drank- En horECawEt***

- Beethovenlaan 116, 1431 WZ (Z-2015/024931), Midget 
Golf Club Aalsmeer, verleend 3 februari 2016

Op grond van artikel 6 van de Drank- en Horecawet leg ik 
de conceptvergunning met de daarop betrekking hebbende 
stukken vanaf 4 februari 2016 voor een ieder gedurende 
zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis 
bereikbaar via tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op 
dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 uur. 

U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze 
tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen 
voor uw vragen over vergunningen. Gedurende deze termijn 
kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn 
zienswijze tegen het conceptbesluit naar voren brengen. De 
schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij de burgemees-
ter van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aals-
meer. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de 
uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een 
zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men 
belanghebbende is.

gEaCCEptEErdE MElding(En)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

- Kudelstaartseweg 239, 1433GH Aalsmeer (Z-
2016/000654), het vieren van Carnaval bij Dorpshuis 
Kudelstaart op 6 februari 2016

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

tEr inzagE

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

t/m 17-03-16 Het ontwerp bestemmingsplan “GTEC Loca-
tie Oost” (Green Trade & Experience Cen-
ter (GTEC) op locatie Oost van FloraHolland 
Aalsmeer) met de daarop betrekking hebben-
de stukken)

vervolg van vorige blz.

voor MEEr inforMatiE: www.aalsMEEr.nl

De beide garages. Eén ervan is in oktober klaar gekomen, compleet met een 
hydraulische hefinrichting om de onderkant van de auto’s te kunnen repareren

Hulp opvangcentrum van Aalsmeerder

Passie voor Wit-Rusland
Aalsmeer - Toen zware windstoten 
gedurende deze week over Neder-
land trokken, gepaard gaand met 
heel veel regen, werd de gedachten 
van Cor Dekkers uit Aalsmeer be-
paald door Belarus in Wit-Rusland. 
Daar gaat de winter niet gepaard 
met regen, maar met sneeuw, la-
dingen sneeuw. In het weidse land-
schap zie je vaak enkele huizen bij 
elkaar schuilen, alsof ze beschut-
ting zoeken bij elkaar. De inwoners 
van kleine dorpjes met zo’n tien tot 
twaalf huisjes doen dan de gordij-
nen op de dag nauwelijks open, op-
dat er maar geen warmte verloren 
zal gaan. Je ziet trouwens toch niets, 
want de ruiten zijn bedekt met ou-
de kranten als isolatie tegen de kou, 
die tot 30°C onder nul heel gewoon 
is. Zo’n klein dorpje, genaamd Svet-
ly Put (Lichtend Pad) herbergt sinds 
een 15-tal jaren een opvangcentrum 
voor alcohol- en drugsverslaafden. 
Er is plaats voor circa 25 mannen, 
inclusief 5 stafleden. In de winter 
zitten ze veel bij elkaar, want binnen 
is het warm. Ze volgen hun dagpro-
gramma met training in omgangs-
vormen, schoonhouden van het ge-
bouw, eten koken, er wordt gezon-
gen, (in de Bijbel) gelezen en met el-
kaar gepraat. Ook is er de zorg voor 
een paar varkens en 50 konijnen. 
Buiten in de sneeuw waakt de hond 
en slaat alarm als er mensen langs 
komen. Buiten kan er in de win-

ter niet gewerkt worden. Ook niet 
in de twee uitdeuk- en spuitgara-
ges, die met behulp van Aalsmeer-
se financiering tot stand zijn geko-
men. Jammer eigenlijk, want er is 
werk genoeg te doen, maar de ga-
rages kunnen (nog) niet verwarmd 
worden. Zij zouden dat wel graag 
willen, want nuttig bezig zijn is es-
sentieel voor de ex-verslaafden. 
Toen een team onder leiding van de 
Aalsmeerse Cor Dekkers in oktober 
op bezoek was, is aan hen een plan 
gegeven met tekeningen en ver-
warmingsapparatuur, die het mo-
gelijk kunnen maken om ook in de 
winter aan het werk te blijven, want 
onder de sneeuw verborgen, staan 
een aantal auto’s te wachten op het 
voorjaar als de sneeuw weggesmol-
ten is. Dan gaan vaardige handen 
weer aan het werk om van die scha-
deauto’s weer prachtige wagens te 
maken.
In april gaat er weer een team naar 
Wit-Rusland. Dit team hoopt voor 
die tijd de nodige financiën bij el-
kaar te krijgen om de centrum te 
helpen om de verwarming te rea-
liseren, zodat de productie de vol-
gende winter gerealiseerd kan wor-
den. De benodigde financiën bedra-
gen zo’n 5.000 euro. Natuurlijk is er 
een bijdrage (subsidie) gevraagd bij 
de Aalsmeerse stichting Ontwikke-
lings Samenwerking Aalsmeer OSA, 
die aanvullende subsidie kan geven 

Ik maak al bijna 17 jaar gebruik 
van de regio taxi. En ja, ook ik weet 
dat je vaak moet wachten, maar de 
chauffeurs zitten de hele dag in het 
verkeer en kunnen niet altijd op tijd 
zijn. Maar ik ben heel blij dat de-
ze taxi’s voor ons mensen, die niet 
meer goed ter been zijn of ande-
re kwalen hebben, rijden. En het is 
ook nog te betalen. Ik zelf moet heel 
vaak naar het ziekenhuis, kan niet 
met de bus en fietsen kan ik ook 
niet meer. Ik ben (en ik denk) velen 
met mij dol gelukkig dat wij nog er-
gens kunnen komen dankzij de re-
giotaxi. Tot slot vindt ik, dat de heer 
Kniep niet moet zeuren. Je kunt ook 
altijd nog een gewone taxi bestellen 
als je geen geduld hebt...

Mevrouw S. Visser
Fuutlaan 2, 1431 vp Aalmeer
Sonjavisser@caiway.nl

als de bij hen ingediende aanvragen 
aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Voor de realisering moeten echter 
eerst Aalsmeerse bijdragen zijn in-
gezameld tot minstens de helft van 
het benodigde bedrag. Het team 
van Cor Dekkers functioneert onder 
de naam Stichting GA, Aalsmeer-
derbrug. Belangstellende en mede-
levende Aalsmeerders kunnen mee-
helpen om dit project tot een mooi 
resultaat te laten komen door een 
bijdrage te storten op bankrekening 
NL29RABO 0300180195 ten name 
van genoemde St. GA, graag onder 
vermelding van Wit-Rusland.
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Passie concert in Oud Katholieke Kerk
Marius Sampelean in Aalsmeer
Aalsmeer - Er bestaan toch werke-
lijk mensen op deze aarde die van 
hun lieve Heer wel heel veel hebben 
mee gekregen. Schoonheid en ta-
lent: altijd een combinatie waaraan 
eer valt te behalen. En wanneer je 
in het leven dan ook nog eens de 
juiste mensen tegen komt die je sti-
muleren, steunen en promoten dan 
zit je helemaal goed. Neem Marius-
Iuliu Sampelelean. Geboren in Roe-
menië: Bekijk een van zijn you tu-
be filmpjes en een ieder begrijpt on-
middellijk wat er met bovenstaan-
de wordt bedoeld. Deze prachtige 
zanger komt nu naar Aalsmeer en 
dat is allemaal te danken aan Pas-
toor Jacob Spaans van de Oude Ka-
tholieke Kerk aan de Oosteinder-
weg. Wie met pastoor Spaans over 
muziek praat voelt de warmte, zijn 
kennis en gedrevenheid. Hoe hij al 
jaar en dag getalenteerde musici en 
zangers uit oost Europa ondersteunt 
en kansen biedt is meer dan een 
diepe buiging waard. Oh…natuur-
lijk geniet ook hij van hun bezoek, 
de gesprekken, de optredens maar 
het mooist is de blijdschap en dank-
baarheid van musici en zangers zelf. 
Dat is dan ook de reden dat veel van 
hen graag iets voor hem terug wil-
len doen en hoe kan dat beter dan 
met een het geven van een recital of 
zoals nu een passie concert in zijn 
kerk. Muziek liefhebbers konden al 
vaker genieten van bijzondere con-
certen georganiseerd door pas-
toor Spaans - die ook nog wekelijks 
preekt- en ook nu staat er weer een 
indrukwekkend concert te wachten.
Marius is voor veertien dagen in 
Nederland voor meerdere optre-
dens en hij stond er op om ook een 
concert te geven in de Oud Katho-
lieke Kerk. Met zachte stem, achter 
de brillenglazen ogen met pretlicht-
jes, vertelt Pastoor Spaans hoe hij 
Marius heeft gestimuleerd om zang 
te gaan studeren. “Ik bekeek eens 
een filmpje van hem en wat ik toen 
hoorde, zo mooi: ik kreeg er kippen-
vel van. Zijn stem had zo veel volu-
me en mogelijkheden en het schijnt 
dat mijn enthousiasme er toe heeft 
geleid dat hij zijn oorspronkelijke 
plan om pastoor te worden besloot 
in te wisselen voor een zangcarriè-
re.” En dat is niet zonder succes ge-
bleven. Zijn internationale befaamd-

heid brengt hem door heel Europa. 
Inmiddels kennen pastoor Spaans 
en Marius elkaar al achttien jaar. De 
eerste keer dat zij elkaar ontmoet-
ten, vormde Marius met 20 studen-
ten een koor dat was verbonden 
aan de Theologische faculteit van 
de Universiteit in Cluj- Napoca- de 
tweede stad van Roemenië. Later 
zou hij ook tweede dirigent van dit 
koor worden. Pastoors Spaans - een 
groot kenner en verzamelaar van 
oude instrumenten - is dolgelukkig 
dat het orgel in de Oud Katholieke 
kerk tijdens het concert wordt be-
speeld door de veel geroemde orga-
niste Eveline Jansen. En ook zij komt 
speciaal voor pastoor Spaans naar 
Aalsmeer. “In principe is dit orgel 
voor Eveline technisch gezien niet 
interessant, maar ik heb haar kun-
nen overtuigen dat het orgel een 
paar mooie eind 17de eeuwse regis-
ters heeft, die prachtig klinken. Bo-
vendien draagt de akoestiek van de 
kerk ook veel bij. De ten uitvoer ge-
brachte stukken van Josef Rhein-
gold en Antonin Dvorak bleken te 
ingewikkeld voor organisten die ik 
eerder benaderde, dus ben ik heel 
blij dat Eveline nu toch ‘ja’ heeft ge-
zegd.”
Vrijdag 19 februari is dit unieke con-
cert te beluisteren in de Oud Katho-
lieke Kerk. Het concert begint om 
20.00 uur en is gratis toegankelijk! 
Wel staat er een collectebus voor 
een vrijwillige bijdrage. Na het con-
cert is er voldoende gelegenheid om 
kennis te maken met de solist, de 
organiste en uiteraard met de gast-
heer en muziekkenner Pastoor Ja-
cob Spaans.
Janna van Zon

Concert met panfluitiste Liselotte
Organist André Knevel bij 
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Op vrijdag 19 februa-
ri zal organist André Knevel uit St. 
Catherines, Canada, samen met 
panfluitiste Liselotte Rokyta te gast 
zijn in de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer. De internationaal ver-
maarde organist staat bekend 
om zijn vertolkingen van de ‘Gro-
te Meesters’ en zijn improvisatieta-
lent. Liselotte Rokyta vergezelt An-
dré Knevel regelmatig op de inter-

‘Rijsenhout Improviseert’ 
met orgel en dwarsfluit
Rijsenhout - Op zaterdagavond 20 
februari zullen onder de naam ‘Rij-
senhout Improviseert’ Hugo van 
der Meij, Jan Rozendaal en Marjo-
lijn van Leeuwen een fantastische 
muzikale avond verzorgen met pia-
no, orgel en dwarsfluit. Alle drie zijn 
het muziekvirtuozen. Diverse impro-
visaties zullen ten gehore gebracht 
worden, zowel Christelijke muziek 
als populaire muziek. Ook samen-
spel op het orgel en de piano staat 
deze avond op het programma. Voor 
deze avond is er wel een kaartver-

koop, om de kosten te dekken, maar 
het is het geld meer dan waard. Vol-
wassenen betalen 10 euro entree en 
kinderen tot en met 16 jaar de helft. 
Kaarten kunnen besteld worden via: 
rijsenhoutimproviseert@outlook.
com of via Johan: 06-30063491. In-
dien voorradig, zijn er tevens nog 
kaarten op de avond zelf verkrijg-
baar. Rijsenhout Improviseert op za-
terdag 20 februari begint om 20.00 
uur en wordt gehouden in het Licht-
baken aan de Aalsmeerderweg 751 
in Rijsenhout.

Pleegmoeder, juf, dj en producer
Interessante onderwerpen 
op Radio Aasmeer
Aalsmeer - Wat brengt Radio 
Aalsmeer deze week? Wat dacht u 
van liefdesmuziek in het kader van 
Valentijnsdag? Of informatie over 
een ECO-school en musicalkids? 
Maar ook de favoriete muziek van 
Anita van der Meyden en een uitge-
breid interview met een pleegmoe-
der? Tenslotte kunt u wereldster DJ 
en producer Mason verwachten op 
Radio Aalsmeer. 

Liefdevol uurtje 
In het kader van de aanstaande Va-
lentijnsdag (14 februari) besteedt 
‘Sem op Zaterdag’ aandacht aan 
‘love songs’. Op zaterdag 13 februari 
om 11.00 uur schotelt Sem van Hest 
u muziek voor van het meest be-
zongen thema in de muziek: liefde. 
Van pop tot jazz, van zwijmelend tot 
rauw, er is keuze genoeg. De playlist 
van deze Valentijnsuitzending be-
staat uit Ella Fitzgerald, Martina Mc-
Bride, Frank Sinatra, Joe Cocker, Sa-
rah Vaughan, Zarah Leander, Fran-
coise Hardy, Elvis Presley en Frans 
Halsema. Fijne Valentijn!

ECO-school en musicalkids 
Vrijdag 12 februari komen leer-
lingen van de Westplas MAVO bij 
Kim en Joey van ‘Let’s Go’ vertel-
len over hun ECO-school. Wat is dat 
eigenlijk en wat moeten de leerlin-
gen hiervoor doen? Verder was af-
gelopen zaterdag ‘Sprookjesboom, 
de Musical’ in het theater en enke-
le Aalsmeerse en Kudelstaartse kin-
deren stonden hierin op het toneel. 
Zij komen vertellen hoe het was om 
in een echte musical op te treden. 
Wil jij hen wat vragen? Vraag het 
aan Kim en Joey op Facebook, mail 
naar letsgo@radioaalsmeer.nl of bel 
tijdens de uitzending naar de studio!

‘De top 10 van…’ 
Elke maandagavond 15 februari om 
20.00 uur is de favoriete Top 10 mu-
ziek te horen van een (on)bekende 
Aalsmeerder. Ditmaal is Anita van 
der Meyden te gast bij Talitha en Mi-
randa. Anita is moeder van een zoon 
die in de puberteit zit, staat graag 

op de tennisbaan en houdt ook wel 
van een avondje uit met vriendin-
nen. Benieuwd welke muziek Anita 
graag wil laten horen? Luister dan 
naar ‘De Top 10 van…’.

Pleegmoeder en presentator 
‘Door de Mangel’ is een wekelijks 
programma waarin een Aalsmeer-
der of Kudelstaarter centraal staat. 
Een uur lang wordt de gast de hemd 
van het lijf gevraagd en leert u ie-
dere maandag weer een plaatsge-
noot beter kennen. En Aalsmeer 
kent vele interessante inwoners! Vo-
rige week was het docent levensbe-
schouwelijke vorming Peter Mosk 
die bevraagd werd. De drie woorden 
die op hem van toepassing zijn: sa-
men, humor en echt. Uiteraard heeft 
deze Kudelstaarter ook een nieuwe 
gast uitgenodigd voor 115e uitzen-
ding van ‘Door de Mangel’. Maan-
dag 15 februari komt Daphne van 
Dillewijn op 19.00 uur naar de stu-
dio. Van Dillewijn is juf op een basis-
school en actief bij Radio Aalsmeer 
als presentatrice, maar Mosk wil 
graag van haar weten waar haar en-
thousiasme vandaan komt om een 
pleegkind in huis te nemen. 

DJ Mason in ‘Start-Up’
Een relatief nieuw programma op 
Radio Aalsmeer is ‘Start-Up Ra-
dio’ waar startende ondernemers 
en muzikanten een podium krij-
gen. Er wordt onder andere gepraat 
over passie en drijfveren, het vinden 
van klanten of publiek en het cre-
eren van een relevant netwerk. Op 
zaterdag 13 februari komt bij ‘Start-
Up Radio niemand minder dan Ia-
son Chronis, beter bekend als DJ 
& Producer Mason. Hij zal zijn per-
soonlijke verhaal vertellen en veel 
(live) muziek ten gehore brengen. 
Radio Aalsmeer is vereerd dat de-
ze wereldartiest achter de micro-
foon in de studio plaats wil nemen. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook.

Voor de late beslissers
Komedie ‘Opvliegers’ in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 11 februari, presenteert het 
Crown Theater Aalsmeer de kome-
die ‘Opvliegers’. Een sexy, swingen-
de en herkenbare komedie voor al-
le vrouwen die de overgang al ach-
ter de rug hebben, er tegenaan hik-
ken of er juist midden in zitten. Een 
avond over, voor en door vier prach-
tige vrouwen die weten waar ze het 
over hebben. Opvliegers, nachtelijk 
zweten, vergeetachtigheid, mood 
swings: het komt allemaal voorbij 
in de vorm van herkenbare verha-
len, bizarre sketches en swingen-
de songs. En zeg nou zelf: gedeelde 
smart is toch halve smart? ‘Opvlie-
gers’ wordt hilarisch, ontroerend en 
soms ook gewoon vreselijk warm. 
Maar één ding willen Antje Montei-

ro, Hymke de Vries, Anne-Mieke 
Ruyten en Anousha Nzume in ieder 
geval laten weten: De overgang is 
zeker niet de ondergang! Aanvang 
is 20.00 uur. Reguliere prijs 28 eu-
ro per ticket. 

Crown Ladies Pakket 
Ga voordelig met vriendinnen naar 
deze en naar 4 andere voorstellin-
gen en krijg 15% korting op de tic-
kets. Actie is geldig vanaf 4 tickets 
per boeking. Naast ‘Opvliegers’ zijn 
de komedie ‘Chakra’s & Chardon-
nay’ op woensdag 24 februari, de 
musical ‘Nonsens’ op zondagmid-
dag 6 maart en de cabaretvoorstel-
ling ‘Simone!’ van Simone Kleinsma 
op vrijdag 15 april onderdeel van het 
Crown Ladies Pakket. 

Hallo Gedicht!
HÈ TOE...
Mijn torso heeft niets van een Griekse god
en ook mijn benen krommen eigenaardig
mijn haar lijkt aangevreten door de mot
maar af en toe ben ik toch ook wel aardig?
En als ik zing dan klinkt het vals en rot
nee met mijn stem ben ik niet al te vaardig
ook wat ik zeg komt kreupel uit mijn strot
maar af en toe ben ik toch ook wel aardig?
Al ben ik dan misschien een beetje bot
en jouw waardering helemaal niet waardig
en vindt de wereld mij een halve zot
en ben ik meestal helemaal niet aardig,
toch vraag ik je ~maak mij vandaag heel blij
en wees een lieve Valentijn voor mij~.
Adrianus van Dam

Zondag klassiek in Oud Katholieke kerk

Jong talent in Aalsmeer
Aalsmeer - Jong Talent in Aalsmeer
Zondag 14 februari vindt in het 
Oudkatholieke kerkje aan de Oost-
einderweg het vierde klassieke con-
cert plaats van dit seizoen. De werk-
groep klassieke muziek van KCA 
heeft dit jaar bewust gekozen voor 
jonge talentvolle musici. Het resul-
teert in een seizoen met prachti-
ge oorstrelende muziek waarbij de 
passie en gedrevenheid van de uit-
voerenden afspat. Ook dit keer is 
het gelukt een bijzonder gezelschap 
te contracteren. Vier jonge vrou-
wen die met hun strijkinstrumen-
ten meer willen dan alleen maar ka-
merconcerten. Zo traden ze onlangs 

op voor middelbare scholieren die 
ook alle kans kregen om vragen te 
stellen over instrumenten, compo-
nisten en muziek. Op deze manier 
probeert dit jonge kwartet ook an-
dere jongeren enthousiast te ma-
ken voor de klassieke muziek. Zon-
dag staan werken van Glinka, Schu-
bert, Tsjaikovski en Prokofjev op het 
programma. Vanaf 15.00 uur zijn be-
langstellenden van harte welkom 
in het kerkje aan de Oosteinder-
weg 392. De toegang (inclusief één 
consumptie) bedraagt 17 euro. Voor 
meer informatie kan contact opge-
nomen worden met Tini Man via 
0297-329592.

Mega-concert ter afsluiting zaterdag

Concertina’s Play-in voor 
accordeon in Can Dance
Aalsmeer - De Concertina’s Accor-
deonorkesten uit Amstelveen orga-
niseren zaterdag 13 februari voor de 
achtste keer een Play-In. Een groot 
aantal accordeonisten hebben zich 
hiervoor opgegeven: 71 muzikan-
ten uit heel Nederland studeren op 
één dag diverse muziekstukken in, 
die van tevoren aan hen zijn toe-
gestuurd. Dit accordeonspektakel 
vindt plaats in partycentrum Can 
Dance aan de Van Cleeffkade 15 

in Aalsmeer. De Play-In staat onder 
leiding van Concertina’s dirigent El-
ly Meekel en gastdirigent Marc Bel-
der. De dag begint om 10.00 uur met 
de eerste repetitie. Het mega-orkest 
sluit de muziekdag om circa 16.00 
uur af met een gratis concert, waar-
bij belangstellenden van harte wel-
kom zijn om het ingestudeerde te 
komen beluisteren. Nadere informa-
tie over het concert is telefonisch te 
verkrijgen via 0297-567362.

Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 15 febru-
ari houdt Viva Aquaria weer een ge-
zellige avond in buurthuis Hoorn-
meer. Bondskeurmeester Jeroen 
Bastiaans is bereid gevonden een 
lezing te verzorgen. De lezing is ge-
titeld: Om te beginnen met. Tijdens 
de lezing gaat Jeroen in op vragen 
die spelen bij zowel gevorderde als 
beginnende aquarianen. Ter spra-
ke komen onder andere de gewens-
te waterkwaliteit en watersamen-
stelling, het opbouwen van de bo-
dem en waarom, wat te doen met 
licht, het voorkomen en bestrijden 
van algen, wat hebben planten no-
dig om te floreren en hoe zorg ik 
er voor dat ze dat hebben. Kortom: 
Het gaat over theorie en toepassing 
in de praktijk. Komt allen naar de-
ze leerzame en boeiende lezing en 
neem een introduce mee. De avond 

in buurthuis Hormeer aan de Roer-
domplaan 3 begint om 20.00 uur. De 
toegang is gratis. Iedereen is van 
harte welkom. Meer weten over Viva 
Aquaria? Neem dan contact op met 
de heer C. Keim via 0297-343854.

nationale tournees. De combina-
tie van orgel en panfluit is zeer bij-
zonder. Het concert begint om 20.00 
uur. Vanaf 19.30 uur zijn de deu-
ren open en is er koffie en thee. 
Kaarten zijn te koop aan de deur 
of van te voren te reserveren via zi-
ninn@dgaalsmeer.nl. Wie reser-
veert, dient de kaarten voor 19.45 
uur op te halen. De Doopsgezinde 
kerk in Aalsmeer heeft een buiten-
gewoon mooi orgel, een Ibach-orgel 
van meer dan 130 jaar oud. Muziek-
liefhebbers kunnen genieten van de 
prachtige klanken die André Kne-
vel zal toveren uit dit mooie instru-
ment. Met de hulp van Liselotte Ro-
kyta op panfluit zal 19 februari zeker 
een bijzondere avond worden. 

Kaarten kosten 10 euro per stuk in-
clusief koffie en thee. Het concert 
is bij de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer in de Zijdstraat 55. Meer 
informatie op www.dgaalsmeer.nl of 
via zininn@dgaalsmeer.nl.

Journalist en schrijver 
Han Carpay overleden
Aalsmeer - Op woensdag 3 fe-
bruari is plotseling Han Carpay 
op 67-jarige leeftijd overleden. 
Tijdens een bezoek aan de ope-
ra werd de bekende Aalsmeer-
se journalist en schrijver onwel, 
waarna hij met spoed werd over-
gebracht naar het ziekenhuis. 
Daar is hij omstreeks tien uur 
overleden. Han Carpay is voor-
al bekend geworden als initia-
tiefnemer, oprichter, schrijver en 
gezicht van Aalsmeer Vandaag. 
Hij was een voorvechter van on-
afhankelijke journalistiek. Op de 
website kwamen op dit trieste 
bericht vele reacties binnen, zo-
wel van vrienden, collega’s, columnisten als de politiek, waar Han Car-
pay vooral interesse in had en regelmatig kritische noten uitte. 
De uitvaart heeft afgelopen dinsdag 9 februari onder grote belangstel-
ling plaatsgevonden. Op ‘zijn’ website zijn diverse en mooie verhalen 
te lezen over Han, die juist een stapje terug had gedaan om meer te 
gaan genieten van kunst, muziek, vakanties en meer buiten Aalsmeer. 

In Memoriam
Han: Ik blijf m’n best doen!
Aalsmeer - Voel je vrij om zelf iets 
over Han te schrijven. Het antwoord 
van Arjen Vos op mijn mail vol onge-
loof over het plotselinge overlijden 
van de pas 67 jarige journalist en 
schrijver Han Carpay. En toen sloeg 
de schrik toe, schrijven over Han? 
Wat dan? Han en ik kennen elkaar al 
zeker 25 jaar, maar we hebben an-
dere interesses en een andere bena-
dering van onderwerpen. We staan 
in ons doen en laten misschien wel 
lijnrecht tegenover elkaar. Ik omarm 
Aalsmeer en waardeer alle activi-
teiten en initiatieven, hoe klein ook. 
Han eveneens, maar anders. Ik ac-
cepteer een schrijffout, maak ze zelf 
ook. Han was in alles veel kritischer. 
Kon mij raken met zijn schrijfsels. 
Waarom nou zo onaardig? Maar 
ook: Tja, oké, mooi en goed! 
We botsten wat dit betreft, maar er 
is altijd wederzijds respect geweest. 
Competitie, concurrentie en toch 
ook collega’s. We zijn in al die jaren 
van persconferenties, bijeenkom-
sten en (raads)-vergaderingen nooit 
echt persoonlijk geworden. Hoeft 
ook niet natuurlijk, allebei vonden 

we collega’s wel voldoende. Ik lees 
nu mooie verhalen over Han en ik 
geloof ze. Ze raken mij, ze komen 
bij mij echt over en laten het respect 
voor hem groeien. Ik leer hem ken-
nen. Tegelijkertijd begrijp ik waarom 
wij slechts collega’s zijn gebleven. 
We zijn allebei heel anders. In ons 
werk en op privé gebied. Voor mij 
geen klassiek en opera, maar pop-
muziek. Voor mij geen sportieve va-
kanties, maar lekker luieren, beetje 
zonnen en uit eten gaan. 
Maar, we hebben wel hetzelfde voor 
ogen: Aalsmeer voor alles, ‘ons’ 
mooie dorp. En we hebben meer ge-
meen. We bijten ons vast in onze 
droom. Han in Aalsmeer Vandaag, ik 
in de Nieuwe Meerbode. Weet je Han, 
ik denk toch dat jij, bewust of (voor 
mij) onbewust een gave had. Men-
sen scherp en alert houden. Bedankt 
daarvoor. En Han, ik beloof het bij de-
ze. Ik blijf m’n best doen, wel op mijn 
eigen manier, maar uitgangspunt is 
en blijft: Aalsmeer voor alles. Ik ga je 
missen. Geef me a.u.b. af en toe een 
seintje als ik fanatieker moet zijn...
Jacqueline Kristelijn, redactie

OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende OVAK-
soosmiddag is op woensdag 17 fe-
bruari vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 3 februari is ge-
wonnen door Rinus Buskermolen 
met 5161 punten, gevolgd door Gre 
Bruine de Bruin met 5080, Els Ver-
geer met 5069 en Jan Alderden met 
5048 punten.

Speelavond DES
Rijsenhout - Op donderdag 18 fe-
bruari zijn kaartliefhebbers welkom 
bij DES in dorpshuis De Reede in de 
Schouwstraat voor een avondje kla-
verjassen of domineren. De speel-
avond begint om 19.30 uur en voor 
informatie kan gebeld worden naar 
0297-321903. Het klaverjassen op 21 
januari is gewonnen door Elsina van 
Schie met 5361 punten, gevolgd door 
Klaas Tensen met 5321 punten en Ger-
rit Pols met 5291 punten. Bij het do-
mineren was Elly Heemskerk met zes 
schrappen de beste, op de voet ge-
volgd door Rie Kant met 7 schrappen. 
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Zeven dagen per week open
Zotte Wilg: Welkom bij het 
mooiste plekje aan de Poel
Aalsmeer - Afgelopen zondag is 
in de Zotte Wilg de geheel ver-
nieuwde lunch- en dinerkaart in-
gegaan. Voor sommige gerechten 
is het misschien jammer dat zij er 
af zijn gegaan, maar het maakt wel 
weer plaats voor andere lekkere ge-
rechten. Nieuw is dat bij de Zot-
te Wilg nu ook pannenkoeken be-
steld kunnen worden. “Er werd re-
gelmatig naar gevraagd”, vertelt Pe-
ter Schwegler. “Dus dachten wij, dat 
moeten we maar eens gaan doen.” 
Ook nieuw bij de Zotte Wilg is High 
Tea en High Beer. “Ook iets waar 
wij niet meer omheen kunnen.” Te-
vens gaat de Zotte Wilg weer verder 
met de Whisky-proeverijen waar-
van er al drie gegeven zijn door Bert 
Havink. “Ze zijn steeds weer lekker 
en bijzonder interessant.” En, Pe-

ter Schwegler wil nu alvast verklap-
pen dat de Zotte Wilg dit jaar met de 
Kerst ook ‘gewoon’ open is. De Zotte 
Wilg, aan de kop van jachthaven het 
Drijfhuis aan de Uiterweg, is gehuis-
vest op een unieke stek aan de klei-
ne Poel met zomers een groot terras 
en in de winter alom gezelligheid bij 
de open haard. Een fantastische lo-
catie voor recepties, vergaderingen, 
feesten, lunches en diners. Ook voor 
grotere groepen. “Wij staan voor u 
klaar om u op maat te adviseren en 
ervoor te zorgen dat uw partij pre-
cies wordt zoals u dat voor ogen 
heeft, hopelijk beter zelfs”, besluit 
Peter Schwegler. De Zotte Wilg is 
iedere dag van de week geopend, 
van maandag tot vrijdag van 11.00 
tot 23.59 uur, en in het weekend van 
12.00 tot 23.59 uur..

Esther en Deborah kochten de 10.000e moorkop afgelopen vrijdag.

“Een ongelooflijk succes”
11.156 (!) Müllers Multi 
Moorkoppen voor KiKa
Aalsmeer - Van 1 tot en met 6 fe-
bruari was het moorkop week bij 
Banketbakkerij Ab Müller: Mül-
ler’s Multi Moorkop week! Iede-
re verkochte MMMoorkop was 
goed voor 50 eurocent voor Stich-
ting Kinderen Kankervrij. “Een on-
gelooflijk succes”, zo omschrijven 
de twee initiatiefnemers Mike Multi 
en Sven Müller de afgelopen week. 
Sven: “Na de derde editie vorig jaar, 
waarbij er 5432 MMMoorkoppen 
over de toonbank gingen, lag er dit 
jaar voor ons een grote uitdaging 
om dit aantal te overtreffen.” Mike: 
“En dat is ruimschoots gelukt, daar 
zijn wij ontzettend trots op!” Meer 
dan een verdubbeling van het aan-
tal werd gerealiseerd! Lokale onder-

Huisvesting arbeidsmigranten 
hangt af van Structuurvisie
Aalsmeer - Het bedrijf Nederhome 
komt met een initiatief voor de tijde-
lijke huisvesting van arbeidsmigran-
ten op Green Park Aalsmeer. Of dit 
initiatief daadwerkelijk gerealiseerd 
kan worden, hangt af van de be-
sluitvorming over de nieuwe struc-
tuurvisie voor Green Park Aalsmeer, 
die binnenkort ter inzage wordt ge-
legd door de gemeente Aalsmeer. 
Green Park Aalsmeer zal binnen-
kort meer communiceren over de-
ze structuurvisie en over de moge-
lijkheid tot het indienen van ziens-
wijzen. Het initiatief voor tijdelijke 
huisvesting kan pas gerealiseerd 
worden zodra de structuurvisie is 
vastgesteld door de gemeenteraad, 
waarschijnlijk medio juni 2016.

Verantwoorde huisvesting
Het initiatief van Nederhome gaat 
over tijdelijke huisvesting van ar-
beidsmigranten. Met tijdelijk wordt 
een periode van 4 tot 6 maanden 
bedoeld. De arbeidsmigranten ver-
richten vaak seizoenswerk en wo-
nen tijdelijk in Aalsmeer. Er is veel 
vraag naar deze vorm van huisves-
ting. Veel arbeidsmigranten wo-
nen onder onveilige omstandighe-
den verspreid in de woonwijken en 
op bedrijventerreinen. De gemeen-
te ondersteunt het plan om huis-
vesting van arbeidsmigranten beter 
te regelen. Eén van de locaties die 
in de concept structuurvisie wor-
den aangegeven als locatie voor ar-
beidsmigrantenlogies is de locatie 
aan de Molenvlietweg. En er komen 
hier dan 80 woonunits, voor maxi-
maal 250 arbeidsmigranten. Een be-
heerder zorgt voor een goed verloop 
op de locatie. Green Park Aalsmeer 
is al langer in gesprek met de ge-

meente over verantwoorde huisves-
ting van arbeidsmigranten. In 2014 
is het ‘Convenant Regio Greenport 
Aalsmeer inzake huisvesting van 
Europese arbeidsmigranten in de 
periode 2013-2018’ ondertekend 
door o.a. de gemeenten van Green-
port Aalsmeer, het Rijk, Provincie en 
uitzendbureaus. In dit convenant is 
aangegeven dat in de periode tot 
2018 binnen de regio Greenport 
Aalsmeer 1.700 plaatsen voor tijde-
lijke huisvesting gerealiseerd moe-
ten worden.
 
Geen opvang vluchtelingen
Toen het Rijk gemeentes verzocht 
vluchtelingen op te vangen, is de-
ze locatie voor vluchtelingenopvang 
aangedragen en zijn er gesprek-
ken gevoerd met het COA. Het COA 
was aanvankelijk enthousiast, maar 
heeft op 4 januari 2016 laten we-
ten niet op het aanbod in te gaan. 
Er komt op deze locatie geen op-
vang voor vluchtelingen. Vervolgens 
heeft Green Park Aalsmeer met de 
initiatiefnemer Nederhome de draad 
weer opgepakt over het realiseren 
van tijdelijke units voor arbeidsmi-
granten op deze locatie. Het gaat 
hier om units voor tijdelijk verblijf. 
 
Initiatiefnemer Nederhome
De initiatiefnemer van deze tijdelij-
ke huisvesting is Nederhome, een 
partij die zorgt voor tijdelijke huis-
vesting. Nederhome heeft meerde-
re locaties in Nederland met tijdelij-
ke verblijfsplaatsen voor arbeidsmi-
granten. “Hun ervaring is dat deze 
vorm van huisvesting goed werkt”, 
aldus de gemeente in het persbe-
richt. Voor meer informatie: www.
greenparkaalsmeer.com.

Nieuwe Helden 2016 gezocht
‘Jonge Helden 2015’ Roy en 
Justin blijven goochelen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
bezocht wethouder Gertjan van der 
Hoeven een goocheloptreden van 
de broers Roy en Justin Huiskens 
tijdens het kindercarnaval in Ku-
delstaart. In 2015 hebben de broers 
de eerste ‘Jonge Helden’ lintjes van 
Aalsmeer gekregen, omdat ze vaak 
belangeloos met hun goochelacts 
optreden in bijvoorbeeld het Zorg-
centrum Aelsmeer, Kloosterhof, 
Stichting Opkikker en voor de stich-
ting Free a Girl. 
De wethouder was benieuwd hoe 
het de Jonge Helden was vergaan. 
De broers Huiskens treden inmid-
dels gemiddeld twee keer per week 
op en hebben een eigen theater aan 
huis, waar ze vooral kinderpartijtjes 
organiseren. Ook presenteren ze 
hun goochelacts op locatie. Roy en 
Justin stoppen er al hun vrije tijd in 
en oefenen elke dag. Justin is ver-
bonden aan het jeugdcircus Acro-
batico in Badhoevedorp en beiden 
zijn lid van de NBA (Noordholland-
se bond van goochelaars) in Hoofd-
dorp. Hans Klok is erelid van deze 
vereniging en met hem hebben ze 
vaak contact over nieuwe trucs en 
illusies. 
Roy: ”Ik vond het erg leuk om sa-
men met mijn broer het Aalsmeerse 

jongerenlintje te krijgen. We hebben 
leuke reacties gekregen en ik wil 
dan ook iedereen oproepen om jon-
geren tussen de 12 en 23 jaar aan te 
melden voor de verkiezing van ‘Jon-
ge Helden’ in 2016.”

Hoe krijg je een jongerenlintje?
Door het uitreiken van een ‘jonge 
heldenlintje’ wil de gemeente haar 
waardering laten blijken voor de 
vrijwillige, maatschappelijke inzet 
van jongeren. Jongeren kunnen niet 
zichzelf aanmelden voor het jonge-
renlintje. Anderen zoals ouders, do-
centen of jongerenwerkers kunnen 
dit voor hen doen. Er zijn twee leef-
tijdscategorieën, te weten 12 tot en 
met 17 jaar en 18 tot en met 23 jaar. 
Een Aalsmeerse jongere komt in 
aanmerking als hij of zij uitzonder-
lijke maatschappelijke inzet heeft 
getoond, bijvoorbeeld door structu-
reel hulp te bieden aan een oudere 
of zieke, activiteiten te organiseren 
ter bevordering van de samenhang 
in de buurt, of een mens of dier in 
nood te helpen. 
Een onafhankelijke jury beoordeelt 
de inzendingen. Op www.aalsmeer.
nl is meer informatie vinden over de 
Jonge Heldenlintjes. Een mailtje stu-
ren kan aan J.Claver@amstelveen.nl

Leuke acts van jongleur Erik Borgman

Feestelijke opening nieuw 
clubgebouw FC Aalsmeer
Aalsmeer - Een feestelijke dag af-
gelopen zaterdag 6 februari voor en 
bij FC Aalsmeer. Het nieuwe club-
gebouw is officieel in gebruik geno-
men en dit is gevierd met een vier 
tegen vier jeugdtoernooi, optredens 
overdag van Roy’s Magic Show en 
onder andere een (nep) tattoo laten 
zetten. Hoogtepunt was vanaf 16.00 
uur de officiële opening. Een tot de 
nok gevuld clubhuis met ook be-
langstelling van collega-clubs RK-
DES en SCW, handbalvereniging FI-
QAS en onder andere oud-voorzitter 
van RKAV, Jan van der Jagt. Het of-
ficiële gedeelte werd op een gewel-
dig leuke manier aan elkaar gepraat 
door Erik Borgman, inclusief zijn ta-
lent: Jongleren met ballen. Compli-
menten hiervoor. De echte opening 
liep iets uit, het bekende Aalsmeer-
se kwartiertje, aldus de verontschul-
diging van voorzitter Eef Niezing. Na 
zijn welkomswoord was de micro-
foon voor architect Richard Panne-
koek. Het werd duidelijk dat hij flexi-
bel heeft moeten zijn bij het ontwerp 
én dat hij hart heeft voor de voetbal-
club van Aalsmeer (zelf gevoetbald 
en jeugdtrainer geweest). Daarna 
werd het woord gegeven aan sport-
wethouder Gertjan van der Hoeven. 
Niet voordat overigens Erik Borg-
man weer ogenschijnlijk makkelijke 
baltrucs liet zien en het publiek be-
trok bij zijn vingervlugge acties. 
Het complex is nog niet af, zo zei 
wethouder Van der Hoeven. De aan-
leg van de kunstgrasvelden is nog 
in volle gang. In de loop van dit jaar 
is de oplevering, zo beloofde hij. 
De wethouder haalde ook de fusie 
tussen RKAV en VVA aan. Legen-
darisch, maar vanaf het begin een 
goed gevoel en al met al vakkundig 
verlopen. De realisatie van het com-
plex voor de gefuseerde voetbalver-
eniging kende tegenvallers. Boom-
valken, vleermuizen, de belasting-
dienst en andere geldzaken, maar 
iedereen is positief gebleven. De 
kantine zou in eerste instantie ge-
heel gesloopt worden, maar dit is 

anders gelopen. De kern, waaronder 
de pilaren (wel verhoogd) is geble-
ven. Oud en nieuw gecombineerd 
en omgetoverd in een modern jas-
je. Het resultaat mag er zijn. 
De wethouder ging ook in op de 
handen zijnde veranderingen in 
de Hornmeer. De fusieschool op 
het voormalige VVA-terrein aan de 
Dreef en in de toekomst recreatie 
in dit gebied, bouw van een vierde 
sporthal, woningbouw in de Meer-
valstraat en Roerdomplaan en het 
Hornmeerpark herstellen. Tot slot 
vroeg Van der Hoeven applaus voor 
het bestuur en alle vrijwilligers, die 
zich dag en nacht ingezet hebben, 
voor architect Richard Pannekoek, 
onvermoeibaar met dochter Pau-
line, en voor alle ambtenaren in 
Aalsmeer en Amstelveen, die ook 
keihard gewerkt hebben. Het ca-
deau van de gemeente is een schil-
derij van de watertoren en bij de to-
tale oplevering kan FC Aalsmeer 
nog een cadeau van de gemeen-
te verwachten, zo liet de wethou-
der als laatste weten. Jongleur Erik 
Borman liet tot slot zien dat de wet-
houder niet alleen een goed spre-
ker is, maar ook best een balkunste-
naar. De bal draaide mooie rondjes 
op zijn vinger. Knap, vond wethou-
der Gertjan van der Hoeven zelf ook 
overigens. Als laatste was het woord 
aan Jerry Wijnen namens de KNVB. 
Ook van deze Amstelvener niets dan 
lof. Het officiële gedeelte werd be-
sloten met een optreden van zanger 
Jan Leliveld, die het nieuwe clublied 
ten gehore bracht. Daarna ging de 
bar weer open voor de receptie, het 
was nog lang druk en gezellig in 
de Beethovenlaan. Dit kwam ove-
rigens niet door de iets uitgelopen 
receptietijd, maar door het gezelli-
ge slotfeest ‘s avonds van deze spe-
ciale dag met een optreden van de 
band Jamento. FC Aalsmeer heeft 
een mooi nieuw complex, nog niet 
helemaal af, maar er kan gevoetbald 
worden, de kleedkamers zijn af en 
er staat een prachtige kantine!

Kienavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op woensdag 17 fe-
bruari organiseert de buurtvereni-

Wedstrijden 
basketbal

Aalsmeer - Op zondag 14 decem-
ber staan diverse thuiswedstrijden 
voor de basketballers van BVA op 
het programma. Er wordt gespeeld 
in de Proosdijhal Kudelstaart en pu-
bliek is van harte welkom.  
Om 13.00 uur:
- BVA HS 1 tegen MSV/Zeemacht 

HS2
-  BVA DS 1 tegen Mapleleaves DS 1
Om 14.45 uur:
-  BVA J4 1 tegen HBC J4 2
-  BVA HS 2 tegen Wiringherlant 

HS1
-  BVA H2 1 tegen Apollo A’dam H2 

1
-  BVA J8 1 tegen VBC Akrides H0 2
Om 16.30 uur:
-  BVA J6 1 tegen Onze Gezellen J6 2

nemers omarmden het ‘Maatschap-
pelijk Verantwoord Trakteren’ mas-
saal. Zo werden onder andere al-
le medewerkers van het Antoni van 
Leeuwenhoek ziekenhuis getrak-
teerd op een MMMoorkop. maar 
ook veel bedrijven die hun perso-
neel verwenden met deze lekkernij. 
Onder andere de lokale scheeps-
bouwer en meerdere bedrijven op 
de bloemenveiling. 
Niet te vergeten zijn alle Aalsmeer-
ders en Kudelstaarters, die enthou-
siast en in grote getalen de winkel 
aan de Stationsweg binnen gingen 
en hun MMMoorkop kwamen eten 
en/of deze mee namen om thuis te 
smullen voor het goede doel. Naast 
de totaal 11.156 verkochte Müller’s 
Multi Moorkoppen is er ook gul ge-
geven. Middels de ‘Kika fooien-
pot’ kan 124,03 euro worden toe-
gevoegd aan de opbrengst van de 
MMMoorkoppen actie, waarmee de 
totale donatie aan Stichting Kinde-
ren Kankervij op 5702,03 euro uit-
komt! De twee ondernemers willen 
tot slot iedereen bedanken die deze 
vierde editie van de Müller’s Multi 
Moorkop actie tot een succes heb-
ben gemaakt. Alle sponsoren van de 
actie, maar ook zeker de vele vrijwil-
ligers die midden in de nacht klaar 
stonden om te helpen met het in-
pakken van de duizenden MM-
Moorkoppen! 

Timothy Nieuwland, Johan van Banning, Joeri Hoorn en Adnan Albadawi.

Oranje band So-kyo-kushin
Aalsmeer - Afgelopen week heb-
ben vier leerlingen van Kenshin Do-
jo Aalsmeer met succes examen ge-
daan voor hun oranje band So-kyo-
kushin. Kyokushin karate, is een Ja-
panse ‘full contact’ vechtsport, voor 
iedereen, jong en oud en man en 
vrouw. Kracht, lenigheid, lichaams-
coördinatie, uithoudingsvermogen 
en snelheid worden verbeterd en 
draagt bij aan weerbaarheid en zelf-

vertrouwen. Tijdens de karate trai-
ningen is steeds de grootst moge-
lijke discipline en concentratie ver-
eist. Een hoger gegradueerde zal 
tegenover een lagere band nooit 
machtsvertoon laten blijken, maar 
juist steeds respect tonen voor de 
bekwaamheden van zijn of haar oe-
fenpartner. Geslaagd zijn Timothy 
Nieuwland, Johan van Banning, 
Joeri Hoorn en Adnan Albadawi.

Eerste Divisie handbal
Punten voor dames FIQAS
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer speelden zaterdag 6 fe-
bruari in de eigen Bloemhof tegen 
het Haagse Hellas. Eerder in het sei-
zoen was de uitwedstrijd vrij ruim 
gewonnen (24-16). Deze keer ging 
het, zeker in de eerste helft, iets 
minder makkelijk.
De wedstrijd startte wat rommelig, 
met veel fouten en missers aan bei-
de kanten. De eerste twee doelpun-
ten waren voor Hellas en het duur-
de tot de zevende minuut voor de 
Aalsmeerse dames voor het eerst 
wisten te scoren: 1-2. In deze fase 
werd er door Hellas fel verdedigd en 
flink geduwd. FIQAS Aalsmeer wist 
daar een tijd lang geen raad mee, 
maar kwam langzaam toch dich-
terbij. Na een kwartier maakte Sa-
mentha de Soet eerst gelijk uit een 
strafworp en zorgde vlak daarna 
voor een voorsprong na een mooie 
schijnbeweging: 5-4. Nog een keer 
kon Hellas gelijk komen (6-6), 
daarna was de leiding voor FIQAS 
Aalsmeer: 9-6. Door wat slordig 
spel wist de tegenstander de mar-
ge te verkleinen tot een ruststand 
van 9-8.
Na rust maakte Hellas meteen ge-
lijk. Er vielen wat tijdstraffen over 
en weer, waarvan de Aalsmeerse 
dames net iets beter profiteerden. 
Ze speelden beter dan in de eer-
ste helft: hadden de dekking goed 
op orde en aanvallend liep het ook 

soepeler. Via Lisa Endhoven, een 
paar fraaie stops van Jesse v.d. Pol-
der én drie doelpunten op rij van Iris 
van Aalst kon dan ook een gaatje 
geslagen worden van vier doelpun-
ten:18-14. En dat gaven de dames 
in de slotfase niet meer weg. Dionne 
Visser scoorde nog twee keer van-
af de cirkel, waar ze mooi werd vrij 
gespeeld en Birgit Hemmes maakte 
nog een mooie van afstand. Zo werd 
het uiteindelijk een 23-19 overwin-
ning voor FIQAS Aalsmeer dat op 
plaats zes blijft doordat ook naaste 
concurrent Fortissimo wist te win-
nen. Doelpunten: Lisa Endhoven en 
Samentha de Soet 7, Iris van Aalst 
3, Dionne Visser 2, Kelsey Maarse, 
Britt v.d. Polder, Anouk Markwat en 
Birgit Hemmes 1. 

Dames naar VZV
Na deze gewonnen wedstrijd tegen 
Hellas afgelopen weekend, spelen 
de dames van FIQAS Aalsmeer op 
zaterdag 13 februari weer een uit-
wedstrijd. Dit keer gaan ze naar VZV 
in het Noordhollandse ’t Zand. De-
ze ploeg staat vierde, slechts twee 
punten achter de nummers 2 en 3 in 
de Eerste Divisie én won afgelopen 
weekend een periodetitel. Dat zegt 
wel iets over de vorm van het team. 
De dames van FIQAS Aalsmeer 
staan op een zesde plaats. De wed-
strijd in sporthal ‘t Zijveld begint om 
20.30 uur. 

ging Hornmeer weer haar traditio-
nele kienavond. De inkoopdames 
hebben heel Aalsmeer doorkruist 
om mooie prijzen in te kopen. On-
der andere kan een levensmidde-
lenmand gewonnen worden, altijd 
een zeer begeerd object. Iedereen 

is van harte welkom en neem ge-
rust de buurman en buurvrouw 
mee. Hoe meer zielen hoe gezel-
liger het is. Aanvang is 20.00 uur, 
Vanaf 19.30 uur staan de koffie 
en thee klaar. Adres is Roerdom-
plaan 3.
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Film & stampottenbuffet in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op vrijdag 26 februari hebben we weer een speciale middag/avond in 
wijkpunt ´Voor Elkaer´. We beginnen met de film; De Hel van ‘63, De Hel 
van ‘63 is een Nederlandse speelfilm uit 2009 van Steven de Jong. 
De film vertelt deels over de barre omstandigheden waaronder in 1963 
de Elfstedentocht werd gereden. Tijdens de pauze krijgt u een heerlijke 
warme chocolademelk. Na de film gaan we genieten van een stampot-
tenbuffet met o.a hete bliksem en boerenkool.
De film start om 15.00 uur, na de film wordt de zaal omgebouwd in 
restaurant opstelling en kunt u om 17.30 uur aan tafel. Kosten Diner + 
Film € 15,00 (is inclusief chocolademelk in de pauze)
Geef u op bij één van onze gastvrouwen in wijkpunt ‘Voor Elkaer’ 
vóór 24 februari of tel. 0297 82 09 79

Informatie bijeenkomst: Vormen van dementie, donderdag 18 
februari 2016 
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, zoals de ziekte 
van Alzheimer, vasculaire dementie, fronto-temporale dementie en Lewy 
body dementie. Alle ziektes uitten zich heel verschillend maar hebben 
gemeen dat ze leiden tot een geleidelijke achteruitgang van het 
geestelijk functioneren. Het Ontmoetingscentrum Aalsmeer 
onderdeel van het Zorgcentrum Aelsmeer heeft in samenwerking met 
Mantelzorg&Meer een informatie bijeenkomst georganiseerd over de 
verschillende vormen van dementie met als gastspreker: Dhr. Dr. M.G Kat 
vrijgevestigd psychiater in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in 
het Medisch Centrum Alkmaar. U bent van harte welkom  op 
donderdag 18 Februari. Om 19.15 uur is de zaal open, de bijeenkomst is 
van 19.30 tot 21.00 uur en bestaat uit een interview en de mogelijkheid 
om vragen te stellen. Koffie & Thee  €1,- Voor meer informatie en 
aanmelding (wenselijk) kunt u contact opnemen met de coördinator 

van het ontmoetingscentrum. 
Ellen Millenaar: 06 22 46 86 74, emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl 

(22 maart is er weer gespreksgroep voor 
kinderen van mensen met dementie)

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

het zorgcentrum woont.

Topdrukte: Bloemen hét 
cadeau voor Valentijn
Aalsmeer - De laatste week voor 
Valentijnsdag is voor de internati-
onale bloemensector, en dus ook 
voor Royal FloraHolland, een van de 
drukste weken van het jaar. Waar 
in een normale week circa 50 mil-
joen bloemen verhandeld worden, 
kan dat in de week voor Valentijn 
oplopen tot 1,5 en zelfs 2 keer zo-
veel bloemen. Rozen en tulpen wor-
den het meest verhandeld; circa 100 
miljoen rozen en zo’n 120 miljoen 
tulpen. Klanten kopen ook nog eens 
100 miljoen overige bloemen en cir-
ca 20 miljoen kamerplanten op het 
internationale platform van de vei-
ling, zowel fysiek als digitaal. Voor-
al in de week voor Valentijn is Royal 
FloraHolland een geoliede logistie-
ke machine met de rijkdom van dui-
zenden kleuren en geuren.

Alle kleuren
Van de 100 miljoen rozen exporte-
ren klanten circa 75% de hele we-
reld over. Dat geldt ook voor de an-
dere bloemensoorten. Met Valentijn 
doen alle bloemensoorten het goed. 
Naast rozen en tulpen zijn ook chry-
santen, Gerbera’s, Fresia’s, Anemo-
nen en Alstroemeria’s belangrijk in 
het assortiment, evenals typische 
voorjaarsbloemen als Narcis en Hy-
acint. De traditionele Valentijnkleu-
ren zijn rood en roze, maar ook an-

dere pasteltinten doen het als voor-
jaarskleuren deze week goed. Ten-
slotte is Valentijnsdag steeds meer 
de dag waarop, naast de romanti-
sche liefde, met bloemen en plan-
ten liefde en waardering in het alge-
meen wordt geuit. Alle andere kleu-
ren doen het dan ook erg goed.

Rozen voor Fransen en Britten
Valentijn wordt gevierd in heel 
West-Europa, maar het zijn vooral 
Fransen, Duitsers en Britten die hun 
gevoelens van liefde, vriendschap of 
waardering met een bloemetje be-
zegelen. Frankrijk, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk zijn voor de Ne-
derlandse sierteeltsector niet alleen 
met Valentijn, maar het hele jaar 
door de belangrijkste exportlanden. 
Zijn in Nederland en Duitsland ont-
vangers vooral blij met een fraai ge-
mengd boeket, voor een groot deel 
van de Fransen en de Engelsen is er 
maar één echte Valentijnsbloem: de 
roos. Uit diverse onderzoeken blijkt 
dat bloemen en planten meehelpen 
aan een betere gezondheid en al-
gemeen geluksgevoel. Zo wijst een 
onderzoek door onder andere TNO 
uit dat scholieren in een klas met 
veel bloemen of planten beter pres-
teren en de luchtkwaliteit verbetert 
meetbaar. Door bloemen en planten 
gezond en gelukkig.

Voor een ‘prikkie’ in Dorcas winkel
Burgemeester Nobel blij 
met boek ‘Hup Aalsmeer’
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders is afge-
lopen dinsdag 2 februari op bezoek 
geweest in de Dorcas winkel. Aller-
lei spullen worden hier verkocht en 
de opbrengst is voor diverse goe-
de doelen. De winkel wordt gerund 
door vrijwilligers en dat is een com-
pliment waard. Dat deze dames en 
heren daarom getrakteerd zijn op 
en Müller Multi Moorkop (actie voor 
KiKa vorige week) is geheel terecht. 
De vijf heren van het college moch-
ten delen in de traktatie. Ze zaten 
juist aan de koffie toen de moorkop-
pen werden gebracht...
Na een gezellig en informatief ge-
sprek met enkele vrijwilligers maak-
ten burgemeester en wethouders 
natuurlijk, nieuwsgierig als ze zijn, 
een rondje door de winkel. Bij Dor-
cas zijn meubelen, snuisterijen, gla-
zen, kleding én boeken te koop. En 

deze hadden vooral de aandacht 
van burgemeester Jeroen Nobel. 
Hij dook in de bakken een boek van 
een voor hem bekende schrijver op: 
Pierre Tuning. Voor slechts 75 euro-
cent werd de eerste burger, die altijd 
goed op de centjes let (ook de ‘geld-
pot’ van de gemeente), de nieuwe 
eigenaar van ‘Hup Aalsmeer!’. Hele-
maal blij.
Pierre Tuning is zelf ook blij, maar 
om een andere reden. Van zijn 
nieuwste boek ‘Het verdriet van 
Aalsmeer’ zijn nog maar enkele 
exemplaren te koop bij het Boekhuis 
in de Zijdstraat. Rennen dus of, net 
als burgemeester Nobel, geduld en 
daarna geluk hebben! In de Dorcas 
winkel zijn overigens allerlei spulle-
tjes te koop voor heel schappelijke 
prijzen. Zeker ook eens binnen lo-
pen en, net als het college, lekker 
gaan struinen.

Zonde om weg te gooien
Bordje eten over: Kliek & Co
Aalsmeer - Heb je ook wel eens 
één of misschien wel meerdere 
bordjes vers avondeten over? Of 
ongeopende levensmiddelen die je 
niet echt nodig hebt. Zonde om weg 
te gooien! Daar kan je misschien ie-
mand anders uit jouw eigen buurt in 
Aalsmeer, Kudelstaart, Amstelveen, 
Uithoorn, De Kwakel, Hoofddorp 
en omstreken heel blij mee maken! 
Daarom is er nu Kliek & Co. Via fa-
cebook kan eenieder, die geïnteres-
seerd is, zich aanmelden. Kliek & Co 
is:
-  Gratis voor iemand van wie je 

persoonlijk weet dat hij/zij dit 

goed kan gebruiken door ver-
schillende omstandigheden. 
Denk hierbij aan minima, men-
sen die ziek zijn, ouderen, etc.

-  Maar, ook voor iemand die bij-
voorbeeld niet van koken houdt 
en er een symbolisch bedrag 
voor wilt betalen. Maximaal 1,50 
euro per bordje.

Kliek & Co wil anderen (het liefst 
gratis) helpen én voedselverspilling 
voorkomen. Aanmelden kan bij de 
besloten FB groep als aanbieder of 
als gebruiker via: 
https://www.facebook.com/groups/
1244670725548311/?fref=ts 

98.943 Kilo kleding ingezameld
Sympany dankt inwoners!
Aalsmeer - Het afgelopen jaar 
hebben de inwoners van Aalsmeer 
98.943 kilogram textiel gedoneerd 
in de textielcontainers van Sympa-
ny. Sympany bedankt hen voor deze 
mooie bijdrage aan de ruim 23 mil-
joen kilogram textiel die Sympany in 
heel Nederland over 2015 heeft in-
gezameld.
Het ingezamelde textiel wordt ge-
sorteerd, omgepakt en verwerkt 
in de drie vestigingen van Sympa-
ny in Utrecht, Eindhoven en Assen. 
In 2016 komen hier nog eens drie 
vestigingen bij. Textiel is te onder-
scheiden in ‘opnieuw te dragen’ en 
‘niet opnieuw te dragen’ textiel. Tex-
tiel dat opnieuw te dragen is, wordt 
verkocht aan textiel- en sorteerbe-
drijven. Textiel dat niet opnieuw te 
dragen is, een groeiend deel, vindt 
zijn bestemming in nieuwe toepas-
singen. Samen met partners komt 
Sympany tot steeds betere inzichten 
en resultaten om van dit niet draag-
bare textiel nieuwe producten te la-
ten maken. Dit wordt gedaan met 
diverse bedrijven en ontwerpers met 
als mooie resultaten nieuwe truien, 
spijkerbroeken, maar ook isolerend 
en geluiddempend materiaal.

 Zelfredzaamheid
Sympany werkt aan de zelfredzaam-
heid van mensen in binnen- en bui-
tenland. In Nederland wordt werk-

gelegenheid geboden aan men-
sen met een afstand tot de arbeids-
markt. In Angola, Congo, Ethio-
pië, India en Malawi steunt Sympa-
ny textiel gerelateerde projecten. In 
2015 zijn daar 20.000 mensen ge-
steund waarbij duurzaamheid en 
zelfredzaamheid een belangrijke 
rol spelen. In Ethiopië ondersteunt 
Sympany in samenwerking met So-
lidaridad een project dat het gezins-
inkomen voor 30.000 mensen en 
hun families verbetert met activitei-
ten gericht op duurzame groei van 
de Ethiopische kleding- en textiel-
sector in overeenstemming met de 
internationale normen voor de kle-
dingproductie. Allemaal mogelijk 
gemaakt dankzij gedoneerd textiel!
Sympany is een van de grootste 
charitatieve textielinzamelaars in 
Nederland. In 135 gemeenten wordt 
met een kleine 50 medewerkers en 
bijna 2.400 textielcontainers jaarlijks 
ruim 23 miljoen kilogram textiel in-
gezameld. Sympany is begin 2015 
ontstaan uit een fusie tussen KICI 
en Humana.

Betere toekomst ontwikkelingslanden 

Werkgroep wil titel Fair 
Trade Gemeente dit jaar!
Aalsmeer - De Werkgroep Fair-
Trade Gemeente Aalsmeer is in 
2016 weer hard aan de slag gegaan 
met activiteiten om de titel FairTrade 
Gemeente te behalen. Eerst zijn de 
adressen van de Kinder- en peuter-
opvang en Buitenschoolse opvang 
benaderd en de Wijkcentra en Ver-
zorgings- en Verpleeghuizen voor 
senioren. Met hen was reeds con-
tact geweest in oktober/november 
2015. Nu is gevraagd of zij inmid-
dels al FairTrade producten gebrui-
ken. Tevens zijn er nieuwe adres-
sen, zoals winkels, organisaties en 
bedrijven benaderd waaronder ook 
horeca ondernemingen. Tevens zijn 
de kerken in de gemeente aange-
schreven. 
Om de titel FairTrade Gemeente te 
behalen in 2016 zijn er nog wel wat 
organisaties en bedrijven nodig die 
de producten gaan gebruiken. Inte-
resse in FairTrade producten als be-
drijf of organisatie? FairTrade staat 
voor eerlijke handel, de onderne-
mers (zoals boeren en handwerk-
lieden) krijgen voor hun produc-
ten een leefbaar loon en hebben in-
spraak in hun organisatie waar zij 
werken. Ook zijn zij verzekerd voor 
zorgkosten, werken in een veilig be-
drijf en kunnen sparen via de onder-
neming. Het bedrijf of de coöperatie 
investeert in plaatselijke initiatieven, 
zoals een school, wegen aanleg, sa-
nitaire voorzieningen en dergelijke. 
Ook zijn zij verzekerd van een blij-

vende afname van hun producten 
en voorfinanciering kan plaatsvin-
den voor de aanschaf van bijvoor-
beeld machines. Dus, een betere 
toekomst voor de mensen in de ont-
wikkelingslanden. 

Medewerkers welkom
De Werkgroep FairTrade Gemeen-
te Aalsmeer kan nog steeds nieu-
we medewerkers gebruiken om ac-
tiviteiten te ondernemen. Vooral op 
het gebied van bezoeken van be-
drijven, het bijhouden van de web-
site en voorlichting op scholen. Voor 
inlichten en aanmeldingen: Bel Bet-
ty Kooij via 321509 of stuur een e-
mail: jbkooij@jkabelfoon.nl Meer in-
formatie is ook te vinden op de web-
site: www.fairtradegemeenten.nl

Borrel Aalsmeer 
bij resto Flora

Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
11 februari, vindt de 39ste editie 
plaats van de netwerkbijeenkomst 
Borrel Aalsmeer bij à Resto Bar en 
Brasserie op de Bloemenveiling Flo-
ra Holland Aalsmeer. Dit keer kan 
je voorafgaand aan de netwerkbor-
rel een gratis workshop Salespit-
chen volgen. Iedereen is vanaf 17.00 
uur welkom en de entree alsme-
de workshop is gratis. Verhinderd? 
Donderdag 10 maart is er weer Bor-
rel Aalsmeer, zelfde tijd en zelfde lo-
catie. 

Spelletjesmiddag op de Tuin
Aalsmeer - De nostalgische film-
middag in januari op de Histori-
sche Tuin was een groot succes. 
In een uitverkocht veilingzaal ge-
noot men van bijzondere oude films, 
zoals onder andere over de aarde-
werk pottenfabriek van Den Daas 
en de vroegere spoorlijnen in en 
rond Aalsmeer. Daarom ook in fe-
bruari weer een zondagmiddag ac-
tiviteit op de Historische Tuin. Op 
zondag 21 februari wordt een spel-
letjesmiddag georganiseerd. Er zal 
een ruime keuze aan gezellige spel-
letjes zijn: voor elk wat wils. Ieder-

een is welkom om mee te spelen! 
Vanaf 14.30 uur staat de koffie of 
thee klaar. Om 15.00 uur beginnen, 
onder het genot van een hapje en 
een drankje, de spelletjes tot onge-
veer 17.00 uur. De toegangsprijs in-
clusief koffie, thee, hapje en drank-
je bedraagt 10 euro. Aanmelden kan 
tot uiterlijk 18 februari via telefoon 
0297-322562 of via mail: info@his-
torischetuinaalsmeer.nl. Al met al 
belooft het weer een gezellige mid-
dag te worden en een voortzetting 
van een zondagmiddag traditie op 
de Historische Tuin.

In het midden, geflankeerd door collega’s van SCB en Biemond & van Wijk, 
v.l.n.r.: Ralph Heinis (directeur aftersales Biemond & van Wijk), Tommy Vos 
(Area Aftersales Manager Mercedes-Benz Nederland), Ad Overbeek (Ma-
nager SCB).

Gegarandeerd goed gerepareerd
Opnieuw certificaat voor 
Schadecentrum Biemond
Aalsmeer - Afgelopen week is het 
officiële certificaat ‘Mercedes-Benz 
Erkend Schadeherstel’ opnieuw uit-
gereikt aan Schadecentrum Bie-
mond, het schadeherstelbedrijf van 
Mercedes-Benz dealer Biemond & 
van Wijk uit Aalsmeer. Met de her-
nieuwing van de certificering be-
vestigt importeur Mercedes-Benz 
Nederland dat SCB voldoet aan de 
strenge eisen die worden gesteld 
aan het schadeherstel van Merce-
des-Benz voertuigen. Voor de klan-
ten betekent dit een belangrijke ze-
kerheid: gegarandeerd goed gere-
pareerd – volgens Mercedes-Benz 
normen. Mercedes-Benz Erkend 
Schadeherstel is voor consumenten 
een belangrijk keurmerk. Het merk-
garantiecertificaat dat hierbij hoort, 
staat voor 100% Mercedes-Benz 
kwaliteit. Dat zit hem in een aantal 
belangrijke punten. Om te begin-
nen werkt een gecertificeerd bedrijf 
volgens de strengste veiligheids- en 
kwaliteitseisen van het merk. Bij re-
paraties maken speciaal opgelei-
de monteurs gebruik van de spe-
cialistische Mercedes-Benz appa-
ratuur en uiteraard ook van Merce-
des-Benz originele onderdelen. Het 
resultaat: een auto die na een repa-
ratie er weer net zo uitziet én vei-
lig is als voor de reparatie. Mana-
ger Ad Overbeek van SCB is dan 
ook zeer tevreden: “Het certificaat 

is een bewijs van bekwaamheid 
die verder gaat dan alleen Merce-
des-Benz. Onze klant heeft de ga-
rantie dat zijn auto, van welk merk 
dan ook, op de best mogelijke ma-
nier hersteld wordt.”

Gegarandeerd goed
Het hoge kwaliteitsniveau van Mer-
cedes-Benz Erkend Schadeherstel 
komt ook tot uiting in de garantie-
termijnen. Voor de reparatie zelf 
geldt een garantie van maar liefst 
vier jaar en voor de gebruikte on-
derdelen twee jaar.

Resultaatgericht samenspel
Het Mercedes-Benz Erkend Scha-
deherstel Certificaat wordt uitge-
reikt aan het Mercedes-Benz dea-
lerbedrijf en het schadeherstelbe-
drijf waarmee het dealerbedrijf sa-
menwerkt. Dit schept duidelijkheid 
voor klanten. Ook het schadeher-
stelbedrijf in kwestie beschikt over 
personeel dat door Mercedes-Benz 
is getraind en over alle uitrusting 
(apparatuur en gereedschappen) 
die het merk voorschrijft. En mag 
deze schadeherstel-werkzaamhe-
den uitvoeren voor deze dealer. 
Door dit samenspel maken dealer 
en schadeherstelbedrijf ‘Mercedes-
Benz Erkend Schadeherstel, gega-
randeerd goed gerepareerd’ altijd 
waar.

Vogelbeurs in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 
14 februari weer een vogelbeurs. 
Deze vindt plaats in het gebouw 
van voetbalvereniging SCW aan het 
Konnetlaantje in Rijsenhout. Be-

langstellenden zijn welkom tussen 
9.30 en 13.30 uur. Voor 50 eurocent 
kunt u naar binnen, kinderen onder 
de tien met begeleiding mogen gra-
tis. De Rijsenvogel heeft weer be-
trouwbare handelaren uitgenodigd 
met een grote variatie aan tropische 
vogels en diverse soorten grote en 
kleine parkieten. Ook bieden leden 
van de vereniging vogels te koop 
aan. Ook niet leden mogen hun vo-

gels te koop aanbieden op deze 
beurs. Ondervindt u problemen met 
kweken van vogels of wilt u ook be-
ginnen met deze hobby? Dan kunt 
u altijd terecht bij de leden van de 
vereniging. Op de beurs kunt u bo-
vendien terecht voor diverse soor-
ten vogelvoer en vogelaccessoires. 
Kijk voor verdere op www.rijsenvo-
gel.nl.
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Twee keer ritje 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op donderdag 28 
januari rond drie uur in de mid-
dag kregen de hulpdiensten 
een melding dat een automo-
biliste onwel was geworden. 
De 50 jarige vrouw uit Uithoorn 
had haar auto aan de kant ge-
zet in de Spoorlaan. De politie 
en de ambulancedienst zijn ter 
plaatse gegaan. De vrouw gaf 
aan pijn te hebben aan haar 
linkerarm en had hartkloppin-
gen. De Uithoornse is per am-
bulance vervoerd naar het Am-
stelland ziekenhuis.

Valpartij
Dezelfde dag heeft de ambu-
lancedienst nog een rit naar 
ziekenhuis Amstelland ge-
maakt. Om tien voor half vier 
is donderdag 28 januari een 71 
jarige inwoner ongelukkig ten 
val gekomen op de Stommeer-
kade. De man had geen zicht-
bare wonden, maar had wel 
met zijn hoofd het wegdek ge-
raakt. Hij is naar het ziekenhuis 
in Amstelveen vervoerd om een 
scan te laten maken. 

Inbraak auto, 
niets weg!

Aalsmeer - Op zondag 31 januari is 
tussen twee uur in de nacht en half 
elf ‘s ochtends ingebroken in een 
op de Pontweg geparkeerde au-
to. De eigenaar had zijn wagen ge-
stald op de oprit bij het huis. De au-
to is doorzocht, maar er zijn geluk-
kig geen spullen ontvreemd. 

Drie controles 
op snelheid

Aalsmeer - Op donderdag-
avond 4 februari heeft de po-
litie Aalsmeer Uithoorn snel-
heidscontroles gehouden op 
de Oosteinderweg, Aalsmeer-
derweg en Legmeerdijk. Dit 
naar aanleiding van de actie 
‘flitsen op bestelling’. De po-
litie krijgt regelmatig berich-
ten van inwoners over de (te) 
hoge snelheden van auto’s op 
deze wegen. Er zijn ongeveer 
200 auto’s gecontroleerd. Het 
aantal uitgeschreven bekeu-
ringen viel mee. Slechts drie 
totaal. Twee voor snelheid en 
één voor het onnodig geven 
van lichtsignalen. De rest van 
de automobilisten hielden zich 
aan de toegestane snelheid 
van 50 kilometer per uur. Een 
overschrijding van 8 kilometer 
wordt overigens niet geverba-
liseerd. Dit heeft te maken met 
de wettelijke richtlijnen.

De Dorper over 
honden(poep)

Aalsmeer - Wijkoverleg De Dorper 
komt maandag 15 februari weer bij-
een. De bijeenkomst wordt gehou-
den in De Oude Veiling in de Markt-
straat 19 en begint om 19.30 uur. 
In dit wijkoverleg gaan de bewo-
ners met elkaar in gesprek over de 
overlast van loslopende honden en 
het niet opruimen van de honden-
poep in het gebied rondom de Hel-
ling. Omwonenden, maar ook hon-
denbezitters worden uitgenodigd 
om hierover met elkaar te praten en 
naar oplossingen te zoeken. Moch-
ten er onderwerpen zijn die dorps-
bewoners ook willen bespreken, 
kan dit aan het begin van het over-
leg aangeven worden. Na afloop is 
er gelegenheid om gezellig na te 
praten.

Getuigen gezocht
Flinke schade Fiat na botsing
Rijsenhout - In de nacht van don-
derdag 28 op vrijdag 29 januari is er 
iemand tegen deze Fiat Barchetta 
aangereden. De auto stond gepar-
keerd op de Bennebroekerweg ter 

hoogte van nummer 68 in Rijsen-
hout. Helaas is er geen briefje ach-
tergelaten. Wie heeft iets gezien of 
gehoord? Graag contact opnemen 
met T. Janssen via 0297-345939. 

Slechts één vergadering deze maand

Startnotitie voor woningbouw 
in Hornmeer in commissie
Aalsmeer - Geen twee commis-
sievergaderingen volgende week, 
maar slechts één. De commissie 
Maatschappij en Bestuur op 18 fe-
bruari komt te vervallen. Ook geen 
raadsvergadering deze maand. De 
eerste is op donderdag 10 maart. 
Maar, op dinsdag 16 februari gaat 
de raadzaal open voor een gecom-
bineerde vergadering van de com-
missies Ruimte en Economie en 
Maatschappij en Bestuur. Voorzit-
ter is Robert van Rijn van de VVD, 
de aanvang is 20.00 uur en publiek 
is welkom. Het eerder uitgestel-
de komgrenzenbesluit van de we-
genverkeerswet komt deze avond 
aan de orde. Het college stelt voor 
de komgrens op de Burgemeester 
Kasteleinweg op te schuiven tot na 
het kruispunt bij de Zwarteweg. Nu 
mag nog halverwege na de Men-
singlaan meer gas gegeven wor-
den, na het besluit blijft 50 kilome-
ter per uur de maximum snelheid 
vanaf de brug over de Ringvaart t/m 
de Zwarteweg. Juist iets sneller mo-
gen automobilisten na het besluit 
op de Rietwijkeroord- en Noordpol-
derweg. Beide wegen komen buiten 
de bebouwde kom te liggen waar-
door de snelheidslimiet van 50 naar 
60 kilometer gaat. De bestuurders 
denken niet dat hierover lang ge-
praat hoeft te worden, volgens het 
schema een kwartiertje. 

Een uur wordt uitgetrokken voor het 
vaststellen van de startnotitie voor 
woningbouw in de Meervalstraat 
en de Roerdomplaan. Het project in 
de Hornmeer heeft van 12 novem-
ber tot 11 december ter visie gele-
gen voor inwoners en het is nu aan 
de fracties om de uitgangspunten te 
bespreken. Door realisatie van een 
fusieschool en een sporthal aan de 
Dreef komen de terreinen van de 
scholen en de gymzaal vrij voor wo-
ningbouw. De grootte van het plan-
gebied is circa 3, 2 hectare. Er gaat 
hier gebouwd worden voor senio-
ren met en zonder zorgvoorzienin-
gen en voor starters, een mix van 
appartementen, huur- en koopwo-

Pitbull vriendjes op stap
Aalsmeer - Gisteren, maandag 8 
februari, kreeg de politie een op-
roep om naar de Uranusstraat te 
gaan. Volgens de melding zouden 
twee pitbulls los door de wijk lopen. 
De twee agenten, die een kijkje gin-
gen nemen, stonden al snel oog in 
oog met de twee honden. De dieren 
kwamen nieuwsgierig een kijkje ne-
men. Echter, in een ritje in de poli-
tieauto hadden de honden geen zin. 
De Staffordshire pitbulls gingen er 
snel vandoor. De agenten zijn ach-
ter de honden aangerend en wis-
ten de twee met een zelfgemaak-
te lasso te vangen. De vriendjes zijn 
op de achterbank gezet. Volgens 
de agenten keken ze ietwat teleur-
gesteld. Het avontuur was te vroeg 
voorbij. Via buurtbewoners kregen 
agenten te horen waar de honden 
thuis hoorden. Bij het betreffen-

de adres zagen agenten de voor-
deur open staan. Er is in de woning 
gekeken, maar de bewoners wer-
den niet aangetroffen. In de woning 
stond wel een bench en de pitbulls 
voelden zich hierin gelijk thuis. Na-
dat de agenten de honden nog wat 
water hadden gegeven en een brief-
je hadden geschreven voor de be-
woners zijn ze weer weggegaan. De 
voordeur hebben ze uiteraard ach-
ter zich dicht getrokken. De eigena-
ren van de honden hebben enke-
le uren later direct contact opgeno-
men met de politie, hun excuses ge-
maakt en de agenten bedankt voor 
het terugbrengen van ‘hun kindjes’. 
De eigenaren lieten ook nog weten 
dat de honden behoorlijk moe wa-
ren. Het was het uitstapje wel… Het 
is duidelijk: De politie Aalsmeer en 
Uithoorn is er voor mens en dier!

Brandweer redt 
vrouw uit lift

Aalsmeer - Vrijdag 5 februari 
kreeg de brandweer in de loop 
van de middag een melding over 
een lift-opsluiting. Een vrouw zat 
vast in de lift van het apparte-
mentencomplex aan het Molen-
pad. De brandweerlieden heb-
ben de liftdeur geopend en de 
vrouw uit haar benarde posi-
tie bevrijd. Dat ze blij was dat ze 
de lift kon verlaten, mag duide-
lijk zijn. De brandweermannen 
zijn hartelijk bedankt. Voor hen 
was de klus nog niet klaar. De lift 
is in de stand storing gezet om 
opnieuw gebruik te voorkomen. 
De monteur is later gekomen en 
heeft het probleem verholpen. 

Riolering, waterleiding en nieuwe inrichting

Graven in Gloxiniastraat
Aalsmeer - Een groot project in de 
Gloxiniastraat momenteel. Diver-
se werkzaamheden, zoals de ver-
vanging van de riolering en water-
leiding, maar ook de nieuwe inrich-
ting van de buitenruimte, worden 
gecombineerd. Door deze integra-
le aanpak hoeft de straat maar één 
keer open. In oktober is eerst de 1e 
J.C. Mensinglaan onder handen ge-
nomen en nu hebben de bewoners 
van de Gloxiniastraat enige overlast. 
Volgens planning zijn de werkzaam-
heden hier rond 11 maar gereed. 
Vorige week was in deze krant een 
bericht te lezen over de renovatie 
van rioolleidingen in de straten rond 
de Ophelialaan. Hier wordt gewerkt 
volgens een nieuwe methode. De 
bestaande buizen krijgen een nieu-
we binnenvoering van kunststof. Er 
is een buizenstelsel aangelegd om 
leidingen leeg te pompen en te be-
werken. Leve de vernieuwing! Maar, 
vooralsnog gaat dit niet voor al-
le rioleringen en zeker voor water-

leidingen op. Er moet ook nog ‘ou-
derwets’ gegraven worden, zoals nu 
in de Gloxiniastraat. Nog een klei-
ne maand in de ‘rotzooi’, maar als 
het net zo mooi wordt als de Men-
singlaan hebben de bewoners iets 
om naar uit te kijken! Voor inlichtin-
gen tijdens de uitvoering kunnen in-
woners zich wenden tot de toezicht-
houder van de gemeente Aalsmeer 
en Amstelveen, de heer J. Overbeek, 
bereikbaar onder 06-26070605. 

Weer andere 
valse mails!

Aalsmeer - Ze springen regel-
matig in de mailbox, valse be-
richten van banken over verlo-
pen rekeningen, bankpassen 
die vervangen moeten wor-
den. Sinds kort mails van an-
dere orde, een aanrijding ge-
maakt en schade gereden. Be-
talen! Niet doen natuurlijk, ie-
dereen weet wanneer hij of zij 
schade heeft gereden. Grap-
pig was eigenlijk best dat een 
medewerkster van deze krant 
liefst twee aanrijdingen had 
veroorzaakt op zo’n beetje de-
zelfde tijdstippen, maar in twee 
andere plaatsen. Via spotjes 
waarschuwen de banken en de 
overheid voor valse mails. De 
redactie had deze week weer 
een nieuwe afzender, een mail 
van een creditcard bedrijf. Zelf-
de tekst wel, pas opsturen voor 
recycling en gratis een nieuwe 
toegestuurd krijgen. Niet doen, 
niet doen! Nooit bankpassen of 
creditcards opsturen. Deze zijn 
persoonlijk en wie van de bank 
een nieuw exemplaar krijgt, 
wordt gevraagd de oude zelf in 
stukjes weg te gooien. Bel bij 
twijfel over een mail de bank. 
Kijk ook eens op www.fraude-
helpdesk.nl.

Peter Boerenfijn, directeur Ouderenhuisvester Habion, en IJle Stelstra, waar-
nemend commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland, ondertekenen in 
aanwezigheid van burgemeester Jeroen Nobel van Aalsmeer een convenant 
om brandveiligheid onder ouderen te verbeteren. 

Brandveilig wonen voor ouderen
Intentieovereenkomst 
Habion en brandweer
Aalsmeer - Brand is een risico voor 
ouderen, zeker nu oudere men-
sen langer zelfstandig blijven wo-
nen. Ouderenhuisvester Habion en 
Brandweer Amsterdam-Amstelland 
gaan samenwerken om de brand-
veiligheid onder ouderen te verbe-
teren. En om het brandveiligheid-
bewustzijn en de zelfredzaamheid 
bij kwetsbare ouderen te vergro-
ten. Met automatische blusappara-
ten, voorlichting, ontruimingsoefe-
ningen en plaatsing van rookmel-
ders. Hiervoor ondertekenen beide 
organisaties in het bijzijn van bur-
gemeester Jeroen Nobel op 4 febru-
ari de intentieovereenkomst ‘Brand-
veilig Wonen’.

Kwetsbaar bij brand
Directeur van Habion, Peter Boeren-
fijn, benadrukt het belang van de 
samenwerking: “Habion is gespeci-
aliseerd in huisvesting van kwetsba-
re ouderen. De gevolgen van brand 
kunnen voor deze groep extra groot 
zijn. Zo zijn ze minder mobiel, waar-
door ze moeilijker kunnen vluchten. 
Habion biedt op de eerste plaats ou-
deren veiligheid en gezelligheid. Sa-
men met onze bewoners en part-
ners willen wij het gevoel van veilig-
heid zo groot mogelijk maken. Toen 
de brandweer daarin wilde samen-
werken, hebben we geen moment 
geaarzeld.” Waarnemend comman-
dant van de Brandweer Amster-
dam-Amstelland, IJle Stelstra staat 
ook positief tegenover de samen-
werking met een woningcorporatie 
die zich specifiek richt op ouderen: 
”Voor ons korps is brandveiligheid 
bij senioren dit jaar een speerpunt. 
Om op dat vlak echt een verschil 
te maken, hebben we anderen no-
dig. De kracht van de brandweer zit 
vooral in samenwerking met part-
ners als Habion.” 

Oplossingen
Om de fysieke veiligheid te verho-
gen plaatst Habion rookmelders in 

alle woningen waar deze nog niet 
aanwezig zijn. Daarnaast is een be-
langrijk onderdeel van de samen-
werking een proef met enkele slim-
me blusunits bij kwetsbare ouderen 
die deze apparaten het meest no-
dig hebben. Dit innovatieve systeem 
herkent de brand zelf en houdt de-
ze voor een bepaalde tijd onder 
controle door een watermist te ver-
spreiden. Daarmee wordt de kans 
op overleving groter en wordt te-
vens de tijd overbrugd die de brand-
weer nodig heeft om bij de brand te 
komen. Ervaringen in het buitenland 
zijn hoopgevend.

Zelfredzaamheid
Naast fysieke veiligheid is het ook 
belangrijk dat het brandveiligheid-
bewustzijn en de zelfredzaamheid 
van de ouderen groter wordt. Daar-
om komen er trainingen voor corpo-
ratiemedewerkers en voorlichtingen 
voor bewoners die zich onder ande-
re richten op de risico’s van brand 
en hoe het verkleinen hiervan. Ook 
het onderwerp vluchten staat hoog 
op de agenda. “Waar het vaak fout 
gaat als er brand uitbreekt, is dat 
bewoners de uitgang niet op tijd 
kunnen vinden, bijvoorbeeld van-
wege enorme rookontwikkeling. 
Ontruimingsoefeningen en het op-
stellen van vluchtplannen zijn dan 
ook essentieel. Dat gaan we met el-
kaar organiseren op een aantrekke-
lijke manier,” aldus Boerenfijn. De 
gemeente Aalsmeer, waar de eer-
ste slimme blusunits van Nederland 
worden geplaatst, is blij met de sa-
menwerking. Jeroen Nobel, burge-
meester van Aalsmeer: “Brandvei-
ligheid voor oudere en kwetsbare 
inwoners is ook een aandachtspunt 
van de gemeente. Het is goed dat 
de brandweer en Habion de handen 
ineen slaan om de brandveiligheid 
van ouderen te verbeteren en hun 
zelfredzaamheid en bewustwording 
te vergroten. Daarom ondersteunen 
wij dit initiatief van harte.”

ningen en goedkope grondgebon-
den woningen. 

Woon-zorgcomplex
Tegenover de Roerdomplaan (ter 
plaatse van het bestaande school-
gebouw) is een woon-zorgcom-
plex gesitueerd met een bouw-
hoogte van maximaal drie bouw-
lagen aan de zijde van de weg tot 
maximaal vier lagen aan de water-
kant. Het aantal appartementen be-
draagt circa zestig. De wijze waarop 
de bebouwing in het gebied wordt 
geplaatst en de massa van het ge-
bouw of meerdere kleine gebouwen 
gaan nog verder uitgewerkt worden. 
Doorzichten vanaf de Roerdom-
plaan naar de waterpartij zijn wen-
selijk. In het gebied langs de meer-
valstraat worden circa 35 grondge-
bonden eengezinswoningen met 
tuinen afgewisseld met blokjes ap-
partementen. De woningen heb-
ben een bouwhoogte van maxi-
maal twee bouwlagen met een kap 
en de appartementen maximaal drie 
bouwlagen. De ambitie is om deze 
rijwoningen te bouwen voor inwo-
ners met een jaarinkomen tot circa 
50.000 euro. De beoogde woning-
prijzen bedragen grofweg 180.000 
tot 220.000 euro. 
Het appartementengebouw aan de 
zijde van de Dreef kan met maxi-
maal vijf bouwlagen wat hoger wor-
den en daarmee als stedenbouw-
kundig hoogteaccent fungeren. 
Binnen het plangebied is verder een 
strookje gesitueerd met circa tien 
grondgebonden starterwoningen. 

Extra aansluiting op Dreef
Ter ontsluiting van het plangebied 
zal bij voorkeur een extra aanslui-
ting op de Dreef worden gemaakt. 
De wandelroute door het ‘park’ 
langs het water naar de winkels aan 
de Beethovenlaan blijft gehand-
haafd met behoud van bestaande 
(gezonde) bomen. In totaal gaan in 
dit gebied zo’n 135 woningen ge-
bouwd worden. Volgens het college 
voldoet het woningbouwprogram-
ma aan de randvoorwaarde van de 
ontwikkelvisie van 30 procent soci-
ale woningbouw. 
Als de fracties groen licht geven, 
gaat de startnotitie vastgesteld wor-
den in de raadsvergadering van 10 
maart. Daarmee gaat de eerste paal 
nog (lang) niet de grond in. Het 
doorlopen van de bestemmingspro-
cedure loopt van april tot december, 
vaststelling van het bestemmings-
plan en zoeken van een ontwikke-
laar staat begin 2017 gepland, zodat 
deze ontwikkelaar zo midden 2017 
het uiteindelijke plan kan presente-
ren. Uitgangspunt is overigens dat 
de uiteindelijke opbrengsten van de 
woningbouwlocatie Meervalstraat 
en Roerdomplaan de totale kosten 
van de herinrichting van het Horn-
meerpark en van het VVA terrein en 
de aanleg van wandelverbindings-
routes dekken. Dit is begroot op 2 
tot 2,5 miljoen euro. De gezamenlij-
ke commissievergadering wordt be-
sloten met het vragenkwartier waar-
na, volgens het gemaakte schema, 
rond 21.45 uur de hamerslag voor 
sluiting zal klinken. 
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kinder- en jeugdkrant

Voetbal jeugd
Toch winst voor RKDES 
F6 door keihard werken!
Kudelstaart - Zaterdag 6 februari 
de dag na de carnavalsdisco in het 
Dorpshuis was het RKDES F6 dat 
om 11.00 uur thuis moest aantre-
den tegen HBC F10. In de najaars-
competitie was er in de eerste wed-
strijd met 0-1 van deze tegenstan-
der verloren. Het was dus van be-
lang dat de jongens en meiden di-
rect scherp waren. De jongens en 
meiden van de F6 hadden geen wis-
sels, omdat laatste man Jari na de 
woensdag training zo veel last had 
van zijn lies dat hij van de fysiothera-
peut tijdelijk niet meer mag voetbal-
len. Met Thomas op doel en achter-
in Thierry, Tijn en Niels en voorin Ter-
re, Matthijs en Luuk werd er aan de 
wedstrijd begonnen. RKDES begon 
tegen de wind in en wist via goed 
over te spelen dicht bij het doel van 
HBC F10 te komen, echter gevaar-
lijk werd het niet. Ook Thomas had 
weinig te doen, omdat Tijn, Niels en 
Thierry goed stonden te verdedigen. 
Van achteruit werd er veelvuldig 
de zijkanten op gezocht waar Luuk 
of Terre of Matthijs vrij stonden en 
van daaruit werd er geprobeerd een 
kans te creëren. Halverwege de eer-
ste helft was het toch weer Luuk die 
na een scrimage op de juiste plek 
stond om de bal tegen de touwen te 
schieten: 1-0. Na de 1-0 was het Ter-
re die dicht bij de 2-0 was, echter de 
keeper wist de bal nog maar net uit 

de hoek te tikken. Vlak voor rust was 
er nog een gevaarlijke counter waar-
door de verdediging verrast werd. 
Thomas bracht als keeper tot twee 
keer toe redding, door zich met ge-
vaar voor eigen leven voor de bal te 
werpen. In de rust werd er van kee-
per gewisseld en ging Terre op doel. 
Gesterkt door de wind in de rug be-
gon de F6 de tweede helft met druk 
te zetten op het doel van HBC F10. 
Helaas gingen er teveel jongens 
voor de bal voetballen waardoor er 
ook ruimte ontstond voor HBC F10. 
Na 10 minuten in de tweede helft 
wist dan ook de spits van HBC F10 
de sterke RKDES F6 achterhoede 
achter zich te laten en alleen voor 
de keeper schoot hij de 1-1 binnen. 
Teleurgesteld begonnen de jongens 
wederom te zoeken naar het doel-
punt wat de overwinning moest 
brengen. Vier minuten na het tegen 
doelpunt kreeg Matthijs eindelijk de 
ruimte om verwoestend uit te halen 
en de 2-1 op het scorebord te zet-
ten. Door met z’n allen keihard te 
werken wisten de jongens en mei-
den van de F6 ook deze overwinning 
over de streep te trekken. Momen-
teel staat RKDES F6 gedeeld eerste 
met 2 gespeeld en 6 punten. Volgen-
de week speelt RKDES F6 uit tegen 
BSM F4 om 9.00 uur. Zal dit weer 3 
punten opleveren?
Foto: www.kicksfotos.nl

Schaakcompetitie jeugd
‘Jij verzint een naam’ wint 
doorgeefschaak bij AAS
Aalsmeer - Daar een viertal jeugd-
leden in de voorbereiding op het 
Stap 1 examen van aanstaande vrij-
dag zaten, werd besloten de ove-
rige jeugd te laten doorgeefscha-
ken. Doorgeefschaak is een vari-
ant in het schaken waarbij je speelt 
in een team van twee waarbij je de 
stukken die je slaat aan je teammaat 
mag doorgeven, die hij dan weer in 
plaats van een normale zet te doen, 
mag inzetten op zijn bord. Met acht 
man was het mogelijk om met vier 
teams een competitie te spelen. De 
teams waren: ‘The Winners’ (Luuk 
Valkering en Stijn de Haan), ‘The 
Bombers’ (Simon en Willem Hagen-
berg), ‘Jij verzint een naam’ (Jas-
per Springintveld en Tim Wisse) en 
‘Weet niet’ (Gijs Wentzel en Christi-
aan Baraya)
Het team ‘Jij verzint een naam’ was 
gelukkig beter in het doorgeef-
schaak dan in het verzinnen van 
een teamnaam en wist met de eer-
ste plek aan de haal te gaan met 4 

punten uit 6 partijen. ‘The Bombers’ 
haalden ook 4 punten, maar gingen 
hard onderuit tegen de winnaars ‘Jij 
verzint een naam’, zodat zij als twee-
de eindigde. Team ‘Weet’ niet wist 
de laagste podiumplek te bemachti-
gen met 3 punten. ‘The Winners’ de-
den hun naam geenszins eer aan en 
werden vierde en laatste.
Door Henk van Leeuwen
 
 

Nationale Voorleesdagen
Maud voorleeskampioen 
van De Hoeksteen
Aalsmeer - Van woensdag 27 ja-
nuari tot en met zaterdag 6 febru-
ari vonden de Nationale Voorlees-
dagen plaats. Op basisschool De 
Hoeksteen is er tijdens de Voorlees-
dagen volop aandacht besteed aan 
het voorlezen. Zo begon de week 
met het voorlezen in elke groep. 
Daarnaast is er in de groepen 1 tot 
en met 4 voorgelezen door mensen 
in uniform: een kok, een stewardess 
en een zuster waren enkele voor-
lezers. Verder hebben de kinderen 
van groep 5 na een voorbereiding 
voorgelezen aan de kleuters. 
De week werd afgesloten met de 
voorleeswedstrijd voor groep 6 tot 
en met 8. Uit elke groep was voor-
af een klassenwinnaar gekozen. Al-
le groepswinnaars lazen een ver-
haal voor en uiteindelijk werd Maud 
Noordam uit groep 6 door de ju-

ry gekozen als voorleeskampioen 
van De Hoeksteen. Alle deelnemers 
kregen een oorkonde overhandigd. 
Daarnaast kreeg de voorleeskampi-
oen een boekenbon om een nieuw 
boek aan te schaffen.

CDA fractievoorzitter leest 
kinderen voor bij Solidoe 
Kudelstaart - Als afsluiting van 
de Nationale voorleesdagen kwam 
Robbert-Jan van Duijn, fractievoor-
zitter van CDA, bij Solidoe voorle-
zen uit het prentenboek van 2016 
‘We hebben er een geitjes bij’. Hij 
wam zowel bij KDV De Stempel en 
bij Kindcentrum De Rietpluim langs. 

Er was op beide vestigingen een ge-
zellig voorleeshoekje gecreëerd met 
stoeltjes en kussens waar de kinde-
ren heerlijk konden gaan zitten. 
De kinderen hingen aan zijn lippen, 
lachten om zijn grapjes en deden 
actief mee, vooral met het nadoen 
van de geluiden van de dieren. 

Aanleg interactieve glijbaan 
Carnaval tijdens disco-
zwemmen in Waterlelie
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 6 
februari was er weer eens disco-
zwemmen voor de jeugd in De Wa-
terlelie. Kaartjes voor deze gezel-
lige activiteit in het zwembad wa-
ren door menig bezoeker al ruim 
voor de betreffende datum inge-
kocht. Heerlijk zwemmen, ravotten 
en meedoen met de spelletjes, die 
door het personeel waren bedacht. 
Zot en grappig, want thema was 
carnaval. De jongens en meiden ge-
noten zichtbaar, de twee uurtjes vlo-
gen voorbij. Na afloop allemaal vro-
lijke en lachende gezichten met hier 
en daar wat vermoeidheid trekjes. 
Vast en zeker dat naar bed gaan, dit 
keer geen tegengas heeft gegeven. 

Prijsvraag
Misschien is wel gedroomd van het 

discozwemmen en van de nieuwe 
glijbaan, die momenteel wordt aan-
gelegd. Hoe gaat deze er uiteindelijk 
uitzien en hoe moet deze gaan he-
ten? Het zwembad heeft een prijs-
vraag voor een naam uitgeschre-
ven op Facebook. Het wordt een in-
teractieve glijbaan en de opening is 
gepland op 29 februari. Suggesties 
kunnen tot 25 februari via de oproep 
doorgegeven worden. Geopperd zijn 
onder andere al de duizelbaan, de 
spaceworm, hypertron, flowmaster, 
space-lelie en turbo tunnel. En ben 
jij op 29 februari jarig en heb je mi-
nimaal je A en B diploma? Laat dit 
weten aan het De Waterlelie en wie 
weet word jij wel uitgenodigd om de 
nieuwe, nu nog in wit plastic inge-
pakte, glijbaan te openen.
Foto: www.kicksfotos.nl

Carnavalsoptocht in Kudelstaart
Eerste prijs met biggenspel 
voor jeugdteam Rijsenhout
Rijsenhout - Team de Biggen uit 
Rijsenhout heeft voor de eerste 
keer meegedaan aan de Carnavals-
optocht in Kudelstaart. Thema was 
‘Een Carnavals (bord) spel’. Wesley 
van Gool had het thema goed gera-
den en mocht het startnummer uit-
kiezen waar hij wilde rijden in de 
optocht. Dat werd nummer twee.
Dus, bouwen maar aan de carna-
valswagen met hulp van Gerrit, Al-
lan, Justin en Sharon hebben een 
varkenshok gebouwd, nog twee 
biggen gemaakt en klaar voor het 

biggenspel. Zondag 7 februari was 
de tocht. Bij de start veel wind, maar 
de zon kwam door en al met al was 
het een fantastische dag. Na af-
loop kwamen alle deelnemers in het 
dorpshuis van Kudelstaart bijeen. 
De groep uit Rijsenhout mocht met-
een doorlopen naar het podium.
De eerste prijs van de jeugdgroep 
gewonnen. “Een hele mooie afslui-
ting van onze eerste Carnavalsop-
tocht”, aldus het jeugdteam uit Rij-
senhout. Volgend jaar zijn ze er ze-
ker weer bij!

Handbal jeugd
FIQAS F2 nog ongeslagen!
Aalsmeer - Het was een rommeli-
ge aanloop naar de wedstrijden van 
de F1 en F2 van FIQAS Aalsmeer. 
Door een wijziging in de aanvangs-
tijd konden veel spelers niet mee-
doen in verband met andere afspra-
ken. Ook de tegenstander Legmeer-
vogels had hier last van en kon maar 
met één team komen. En dus speel-
de alleen de F1 op deze avond om 
18.00 uur.
Er waren maar liefst drie scheids-
rechters, want Cody had hulp van 
Lesley en Matt, die in opleiding zijn. 
De meiden gingen wat moeizaam 
van start, maar na een paar minuten 
viel toch het eerste doelpunt. Daar-
na kwamen ze lekker in hun spel en 
met rust stond er 6-2 op het sco-
rebord. In de tweede helft hadden 
de meiden verschillende opdrach-
ten om het iets moeilijker te ma-

ken. Ze mochten niet te veel storen, 
niet dribbelen en alleen afronden 
met een sprongschot. Ondanks dat 
Legmeervogels een man extra in het 
veld had, hebben de meiden winst 
geboekt. De eindstand was 12-4 in 
het voordeel van FIQAS Aalsmeer. 
De F2 is nog ongeslagen in de deze 
F competitie: Top meiden!

Carnavalstoernooi mini’s 
Een team van mini’s van FIQAS 
Aalsmeer zal zaterdag 13 februa-
ri van 11.00 tot 14.00 uur meedoen 
aan het altijd gezellige carnavals-
toernooi bij Westsite in Amsterdam. 
Behalve wedstrijdjes zijn er ook nog 
andere, leuke activiteiten, zoals een 
clown en schminken. En, het wordt 
extra op prijs gesteld als de spelers 
en speelsters verkleed komen. Dat 
wordt een feestje! 

Jozefschool viert carnaval
Aalsmeer - Woensdag 3 februa-
ri was het groot feest op de Jozef-
school. Door de hele school stonden 
spelletjes klaar. Voor jong en oud 
was iets te doen. Van vissen gooi-
en, blikken werpen, touwtje trekken 
tot breakdance les en het casino. 
De waarzegger wist misschien wel 
iets over je toekomst, maar kon je 
niet voorbereiden op het spookhuis. 
Elk jaar is dat weer de klapper van 
het feest! Voor sommige hulpouders 

was het carnaval een feest der her-
kenning. Het is immers al decennia 
lang een traditie. De karaoke en het 
zetten van tattoo’s bestonden toen 
nog niet, maar de heerlijke verse 
oliebollen staan nog in ieders ge-
heugen gegrift. Het was weer smul-
len geblazen! Dank aan de organi-
satie en alle hulpouders en stagi-
aires. Zonder hen is carnaval vie-
ren op de Jozefschool niet waar te 
maken.

Moorkoppen voor Kika-
actie op obs Samen Een
Aalsmeer - Wat een leuke verras-
sing voor alle leerlingen en leraren 
van Samen Een. De hele school is 
vrijdag 5 februari getrakteerd op 
een heerlijke moorkop van de Ab 
Müller Kika-actie. Drie vaders, die 
lokaal ondernemer zijn, wilden hun 
steentje bijdragen aan dit goede 
doel. Zij hadden met elkaar bedacht 

om deze lekkernij daarom te trakte-
ren op school. Vrijdagochtend zijn 
ze persoonlijk de moorkoppen ko-
men brengen en deze in alle klas-
sen uit gaan delen. Dat was een 
leuke onderbreking, er is lekker van 
gesmuld! Hartelijk dank aan de va-
der van Charlotte, Sep, Anna, Luc en 
Yannick. 

Meespeeltheater in iglo’s 
in het Poppentheater
Amstelveen - In de peutermee-
speelvoorstelling nodigen Eskimo 
Kees en Eskimo Koos bezoekers uit 
in hun iglo. Het is er wel een beetje 
fris, want hun draakje wil geen vuur 
meer spugen. De pinguïn, de ijsbeer 
en de giraf vinden het helemaal niet 
koud. Als je gaat springen of lek-
ker knuffelt, is het heerlijk, vinden 
zij. Maar Kees en Koos blijven het 
koud vinden, en dus gaat met z’n al-
len geprobeerd worden het draakje 
toch uit haar ei te krijgen. De kinde-
ren mogen onder andere springen 
met de pinguïn, een draak aaien en 
neusje neusje doen met de giraf. 
Te zien in het Amstelveens Pop-

pentheater op zaterdag 13 februa-
ri. Voor iedereen vanaf 2 jaar. Aan-
vang 15.30 uur. Reserveren kan via 
020-6450439; info@amstelveens-
poppentheater.nl of via www.am-
stelveenspoppentheater.nl
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Wilhelmus in Polen voor 
schermer Daniël Giacon
Aalsmeer - De 15-jarige Aalsmeer-
der Daniël Giacon heeft zaterdag de 
negende editie van het ‘Witold Woy-
da’ toernooi (Europees kwalificatie-
toernooi voor jongens tot 17 jaar) in 
Polen op zijn naam geschreven. In 
Warschau liet de jonge floretscher-
mer 85 schermers uit de Europese 
top achter zich. 
De eerste voorronde begon goed 
voor Daniël die alle zes zijn partij-
en wist te winnen. De tweede ronde 
verliep al even vlekkeloos met we-
derom zes winstpartijen. Met een 
directe vrijstelling voor het tableau 
van 128 mocht Daniël meteen bij de 
beste 64 schermers in actie komen. 
In een deelnemersveld met voorna-
melijk schermers uit Polen die erop 
gebrand waren om de nationale eer 
te verdedigen wist Daniël te win-
nen met overtuigende cijfers: 15-4, 
15-3, 15-9, 15-4 en 15-7. Vervolgens 
werd een spannende finalepar-
tij verwacht tegen de ervaren wed-
strijdschermer Szyman Czartoryjski. 
Daniël wist de partij echter van be-
gin af aan naar zich toe te trekken 
en gaf de opgebouwde voorsprong 
geen moment uit handen. Met een 
eindstand van 15-12 wordt de Pool 
verslagen en daarmee is er goud 
en het Wilhelmus voor Daniël! Dit 
is al jaren niet voorgekomen op een 
jeugdflorettoernooi. 
Op zondag deed Daniël mee aan de 
equipewedstrijd met het Nederland-
se team dat ook naar de Europese 
Jeugdkampioenschappen in Novi 

Sad gaat. De eerste ontmoetingen 
werden met groot gemak gewon-
nen: 45-19, 45-19 en 45-34. In de 
finale zijn de 11 treffers van Daniël 
in de laatste partij tegen de mede-
finalist van zaterdag niet voldoende 
en moest het Nederlandse team het 
hoofd buigen voor het eerste team 
van Polen dat met 45-38 won. 
De ervaringen van deze dag zul-
len als leermoment gebruikt wor-
den, zodat het Nederlandse equipe 
in Novi Sad optimaal kan presteren 
en met zilver kan het team heel te-
vreden zijn.

Winnaar barebow: Frank de Haan van 
HBV Target.

Handboogvereniging Target
1e Plaats Compound Team
Kudelstaart - In de regionale com-
petitie handboogschieten in de 
compoundklasse is het compound-

Het winnende compound team van Target: Reinoud, Jordy, Brandon en Danuta

team van HBV Target eerste gewor-
den. Deze competitie gaat over ze-
ven wedstrijden waarvan het to-
taal aantal punten maatgevend is. 
De zeven wedstrijden worden ge-
houden in verschillende accommo-
daties in de regio Noord-Holland. 
Het team van HBV Target, dat eer-
ste is geworden, bestaat uit: Rein-
oud Vlieland, Jordy Vlieland, Bran-
don Vijzelaar en Danuta Ophe-
ij. Bovendien wisten Reinoud Vlie-
land en Brandon Vijzelaar respec-
tievelijk derde en eerste te worden 
in hun individuele compoundklas-
se. In de barebow klasse (traditio-
nele boog zonder richtmiddelen) 
behaalde Frank de Haan de eerste 
plaats. Al met al een zeer vruchtba-
re week voor HBV Target. Interesse 
in de handboogsport? Kijk op www.
hbvtarget.nl

Dressuurcompetitie voor teams
Aalsmeerse Zoë eerste op 
Jumping Amsterdam
Aalsmeer - Zoë Kuintjes, lid bij 
PSV Funny Horse, was één van de 
drie gelukkige pony amazones die 
was geselecteerd om mee te mo-
gen doen met haar mooie schim-
melhengst Elin’s Nonsisdador aan 
de Jumping Amsterdam Team Chal-
lenge 2016. Dit een dressuurcom-
petitie speciaal voor jeugdruiters op 
Jumping Amsterdam, waarbij drie 
ponyruiters, drie junioren en drie 
young riders worden geselecteerd 
waaruit drie teams worden samen-
gesteld. In alle vroegte reisde Zoë 
af van HMS Stables naar de RAI in 
Amsterdam. Zoë mocht als tweede 
de ring in en reed haar nieuwe kür 
op muziek in de zelfde arena waar 

ook alle topruiters uit de spring en 
dressuur wereld aan deelnemen. 
Het resultaat van Zoë en haar me-
de-teamgenoten Febe van Zwam-
bagt en Jeanine Nieuwenhuis le-
verde de eerste plaats op. Vol trots 
reden de dames met z’n drieën de 
ereronde op het Amsterdamse lied 
Tulpen uit Amsterdam. 
In 2015 wist Zoë al het Nederlands 
kampioenschap op haar naam te 
zetten, behaalde mooie internatio-
nale resultaten en maakte ze deel 
uit van het Nederlandse pony team 
op het EK in Zweden. Deze Team 
Challenge was een mooie start voor 
2016. Nu in het eerste weekend van 
maart op naar het NK in Ermelo. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Kindercarnaval, optochten en Prinsenbal

Carnaval in Poelgilderdam: 
Het was weer geweldig!
Kudelstaart - Carnavalsoptochten 
in Nederland afgelast vanwege de 
storm. Niet in ‘ons’ Poelgilderdam, 
want in Kudelstaart waren de wa-
gens al eerder de straten ingegaan 
om inwoners te trakteren op een ge-
weldige optocht. Ieder jaar weer, in 
het eerste weekend van februari, 
gaat in het normaliter nuchtere Ku-
delstaart de knop om en is het feest 
in het dorp, dat omgetoverd wordt 
tot Poelgilderdam. Vrijdag 5 februa-
ri begon met een gezellig kindercar-
naval en de volgende dag, zaterdag 
6 februari, was de optocht door het 
dorp voor alle jongens en meisjes. 
Wat waren ze leuk verkleed, grap-
pig en lief, en uiteraard hadden de 
ouders zich ook in passende kle-
dij gestoken. De optocht werd be-
sloten met het oplaten van ballon-
nen. Het weer was prima, een vaag 
zonnetje en droog. Zaterdagavond 
konden de ‘groten’ zich in het car-
naval storten. Tijdens het Prinses-

bal is door wethouder Ad Verburg 
de sleutel van het dorp overhandigd 
aan Prins Peter de Derde. Tot in de 
late uurtjes is gefeest in prachtige 
kostuums en aparte outfits. De vol-
gende dag weer vroeg op, het mo-
ment: de optocht. Het in groten ge-
tale gekomen publiek kreeg weer 
prachtige karren te zien. Allemaal 
rond het thema spelletjes. Dokter 
Bibber was van de partij, Ik hou van 
Holland is gespeeld en pinguïn sta-
pelen is nog nooit zo leuk geweest. 
Het was weer een spektakel. Ove-
rigens helemaal prima verlopen, er 
hebben zich geen ongeregeldheden 
voorgedaan en er zijn geen karren 
gestrand. En het was ook nog eens 
heerlijk weer. Een beetje wind, maar 
ook een zacht zonnetje. Heerlijk om 
maandag nog even aan terug te 
denken, misschien wel met een tik-
keltje leedvermaak: “Wat een pech 
voor hen in Brabant en Limburg…” 
In Poelgilderdam was het geweldig! 
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Aalsmeer - Op zaterdag 6 februa-
ri vond in Amsterdam de derde en 
laatste regio cross van dit seizoen 
plaats. Tevens de laatste kans voor 
de jeugd van AVA Aalsmeer om zich 
te plaatsten voor de regio cross fi-
nale op 19 maart in Wieringerwerf. 
Plaats van handelen was Amster-
dam West bij Atletiek Vereniging 
AAC waar een heel mooi en geva-
rieerd cross parcours was uitgezet 
met verschillende ronden voor de di-
verse afstanden. Het parcours was 
een beetje heuvelachtig met her en 
der wat boomstammen als obstakel. 

Junioren
Voorafgaand aan deze cross waren 
de verwachtingen binnen het junio-
ren team hooggespannen, de afge-
lopen weken bleek tijdens de trai-
ningen dat de vorm groeiende was.
Bij de jongens junioren A nam Cor-
né Timmer na 200 meter de leiding 
welke hij op het 4780 meter lange 
parcours gestaag uitbouwde tot een 
voorsprong op nummer 2 met 20 se-
conden. Bij de jongens junioren B 
liep Davy Heysteeg een stabiele 
race wat resulteerde in een tweede 
plaats, Mark Jonk werd vierde, Thij-
men Alders werd heel mooi zesde en 
Daan Snaterse eindigde eveneens in 
de top 10, op een negende plaats. 
De Jongens A/B junioren legden te-
vens beslag op de eerste plaats in 
het ploegenklassement. Bij de meis-
jes junioren B was het Inger van Dok 
die een goed opgebouwde race liep, 
na lange tijd in de kopgroep mee te 
hebben gelopen zat er nog voldoen-
de snelheid in de benen om op de 
laatste 300 meter in de eindsprint 
het verschil te maken met een eerste 
plaats als gevolg. Wessel Heil liep bij 
de jongens junioren C een bekeken 
race, na de start bleek als snel dat 
zijn naaste concurrent voor nu nog 
een maatje te groot was, in een goed 

hoog tempo wist Wessel de tweede 
plek welke hij had ingenomen vanaf 
de start vast te houden tot aan de fi-
nish. Justin Heijsteeg werd na 3340 
meter 18e en Gregory ’t Hoen 22e, 
wat nog ruim in de eerste helft van 
het veld was. Bij de meisjes junio-
ren C stonden Nienke van Dok, Mic-
ky Bek en Melle Jonker aan de start. 
Nienke van Dok liet tijdens de vori-
ge editie al zien dat ze in het veld 
van de meisjes C junioren een klas-
se apart is, volgend tijdens het eer-
ste deel, plaatse ze een versnelling 
welke er voor zorgde dat ze in korte 
tijd weg liep van de kopgroep. Met 
een ruime voorsprong passeerde ze 
na 1900 meter als eerste de finish. 
Micky Bek eindige als 22e en Mel-
le Jonker werd 28e. Bij de jongens 
junioren D2 liepen Graeme ’t Hoen 
en Kiran Biesheuvel een solide race 
en eindigen beide na 1900 meter bij 
de eerste helft van het veld. Graeme 
werd 18e en Kiran 22e. Morris van 
Lienden vertegenwoordigde AVA 
Aalsmeer bij de jongens junioren 
D1 en eindigde als 48e. Bij de meis-
jes junioren D2 stonden Lotte Zethof 
en Sietske de Bruin aan de start. Na 
de winst van Lotte in Uithoorn en de 
derde plaats van Sietske in Bussum 
waren de verwachtingen hoogge-
spannen. Beide meiden pakten di-
rect de kop met een kleine groep-
je andere meisjes. Lotte liep de he-
le 1560 meter lange race op kop met 
Sietske daar vlak achter. Het gat met 
Lotte en de andere meisjes was niet 
zo groot als in Uithoorn, maar Lot-
te werd wel heel mooi eerste. Siets-
ke handhaafde zich mooi in de kop-
groep en werd vijfde.

Pupillen
Na het junioren geweld van de AVA 
jeugd (4 eerste plaatsen), was het 
de beurt aan de jongste jeugd van 
AVA Aalsmeer. Trainster Eva van 

Atletiek Regio Cross
Junioren AVA een klasse 
apart in Amsterdam

Ee verkende met de kinderen het 
parcours, deed de warming up en 
bracht de kinderen naar de start. 
Als eerste waren de D (mini) pu-
pillen aan de beurt die 960 meter 
moesten afleggen. Julius van Wil-
genburgh en Ryan Waasdorp ston-
den zoals bij iedere regio cross weer 
naast elkaar gespannen aan de 
start. In een veld van meer dan 30 
kinderen werd Julius heel mooi 13e 
en Ryan 19e. Bij de meisjes stond 
Linn Smithuis aan de start van haar 
derde cross. Door een mooi sprint-
je aan het eind van haar race werd 
zij heel mooi 16e. Bij de jongens C 
pupillen bewees ook Nils Smithuis 
dat hij iedere cross harder gaat lo-
pen. Vlak na de start belandde hij 
direct bij de kop van het veld en ein-
dige uiteindelijk heel mooi als 10e. 
De vingers bij drie meisjes weer in 
de oren voor de start om de harde 
knal niet te horen. Dan gaat natuur-
lijk om het trio meisjes C pupillen 
van AVA Aalsmeer. Sophie Lucas 
liet weer zien dat ze echt hard kan 
lopen en startte direct in de voorste 
linie. Dit hield zij vast tot aan de fi-
nish en eindigde uiteindelijk als 6e 
net zoals in Uithoorn. Ook Dorie-
ke Jonker en Lisa de Vries schuiven 
langzaam van het achterveld naar 
voren. In Amsterdam weer een paar 
plaatsen winst, waardoor Lisa 25e 
werd en Dorieke 27e. Bij de jongens 
B pupillen weer veel AVA Aalsmeer 
jeugd aan de start voor de 1330 
meter lange race. Alleen Rink Re-
wijk ontbrak. De krappe start zorg-
de ervoor dat veel jongens in de 
verdrukking kwamen en achterop 
raakten. Alleen Justin Alewijnse en 
Maarten Hermans ontsprongen de 
dans. Bo Bruine de Bruin en Steven 
Waasdorp moesten aan een inhaal-
race beginnen. Bo werd uiteindelijk 
heel mooi 10e, achter Justin die 8e 
werd. Maarten werd vandaag knap 
11e. Steven heeft de kopgroep nooit 
meer bereikt en werd 18e. Tygo Wit-
teveen eindigde op een solide 25e 
plaats met Mees Eduard vlak daar-
achter op de 27e plaats. Tygo Ver-
hoeven werd 41e, wat heel goed is 
in een veld met meer dan 60 jon-
gens. Ook bij de meisjes B pupil-
len kwamen Djuna Gersen en Ca-
rice Heemskerk bij de start en het 
passeren van het bruggetje in de 
verdrukking wat veel tijd en posi-
ties kostte. Door het koppie er bij 
te houden en de moed erin te hou-
den eindigden beide meisjes nog bij 
de eerste helft van het veld. Djuna 
werd 23e en Carice 25e.
De A-pupillen moesten 1560 me-
ter afleggen. Bij de jongens A1 pu-
pillen moesten de jongens van AVA 
Aalsmeer de kopgroep direct laten 
gaan. Colin Alewijnse volgde kort 

achter de kopgroep en werd 15e. In 
het middenveld eindigde Job Alder-
den als 35e en Julian Samuels als 
47e. De meisjes A1 pupillen van AVA 
Aalsmeer gaan met de week beter 
lopen. Helaas waren er twee ziek en 
stonden Mette Smithuis en Nicky 
Verlaan samen aan de start. Mette 
startte weer direct in de kop van het 
veld en Nicky gewoonlijk achter-
in. Zo niet vandaag, Nicky heeft het 
licht gezien en snapt nu dat ze echt 
wel heel hard kan lopen. Waar Met-
te zich solide handhaafde in de kop 
van het veld, rukte Nicky langzaam 
op naar voren en passeerde de een 
na de ander. Mette verbeterde zich 
weer en werd knap 8e. Nicky kwam 
van ver en werd heel mooi 21e in 
een veld van meer dan 50 meisjes. 
Als laatste was het de beurt aan de 
A2 pupillen. Het vlaggenschip van 
AVA Aalsmeer, de jongens moch-
ten beginnen. Een hele andere race 
dan de twee voorgaande crossen. 
Sven Muurlings startte wel voor-
in het veld, maar AVA talent Finn 
Rademaker bleef flink achter, net 
zoals Daniel Winkels. Finn hand-
haafde zich nog wel in de kop van 
het veld en werd mooi 7e, Daniel 
moest iets meer terrein plaats ge-
ven en werd 19e. Soms zijn de rollen 
omgedraaid. Sven vocht zich verder 
naar voren in de kop van het veld 
en sprintte uiteindelijk naar een he-
le mooie 3e plaats. Ook Stein Kluft 
gaat steeds beter lopen en werd in 
een heel groot veld 57e. De meisjes 
A2 pupillen sloten de dag af. Daar 
waar Roanna Geleijn en Gwen Ale-
wijnse altijd al voorin lopen is ge-
lukkig ook Julie Witteveen weer be-
ter gaan lopen. Julie werd in Am-
sterdam 17e, vlak achter Gwen die 
14e werd. Roanna werd heel mooi 
5e in een veld van 60 meisjes. Het 
crossen zit er bijna op voor de jeugd 
van AVA Aalsmeer voordat de baan-
wedstrijden eind maart weer begin-
nen. Wat de regio cross competi-
tie betreft is het nu wachten op de 
grote finale in Wieringerwerf op 19 
maart. 

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 13 februari:
F.C. AALSMEER
Benschop 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
CSW 2 - F.C.A. 2  12.00 u
F.C.A. 4 – UNO 3 12.00 u
F.C.A. 5 – Vlug en Vaardig3 14.30 u
Hillegom 7 - F.C.A. 7 13.00 u
VVZ’49 Vet. - F.C.A. Vet. 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. VR1 – De Meer VR4  14.00 u
Junioren
VVZ’49 A1 - F.C.A. A1 14.30 u
Kennemers A2 -F.C.A. A2 12.00 u 
Amsterdam B1 - F.C.A. B1 10.30 u
F.C.A. B2 – Velsen B2 14.00 u
F.C.A. B4 - Argon B5 16.00 u
F.C.A. C1 – PVCV C1 12.00 u
F.C.A. C2 - Hoofddorp C4 14.00 u
Amstelveen C3 - F.C.A. C3 15.45 u
UNO C3 - F.C.A. C4 12.00 u
EDO C4 - F.C.A. C5 12.15 u 
Alliance’22 C6 - F.C.A. C6 13.00 u
Pupillen
F.C.A. D1 – Legm.vogels D1 10.15 u
F.C.A. D2 – Velsen D1 10.15 u
F.C.A. D3 – Geuzenmeer D1 10.15 u
F.C.A. D4 – IJburg AFC D3 12.00 u
F.C.A. D5 – DIOS D6 12.00 u
F.C.A. D6 – RKAVIC D4 16.00 u
DSS D13 - F.C.A. D7  9.45 u
Argon E3 - F.C.A. E2  8.45 u
DIOS E4 - F.C.A. E3 11.00 u
De Vecht E2 - F.C.A. E4  9.00 u
Argon E2 - F.C.A E5 8.45 u
F.C.A. E6 – DIOS E9  8.45 u
F.C.A. E7 – Argon E8  8.45 u
Roda’23 E 12 - F.C.A. E8 11.00 u
F.C.A. E9 – UNO E12 8.45 u
Sp.Martinus F1 - F.C.A. F1 9.45 u
F.C.A. F2 – KDO F1 8.45 u
Amsterdam F1 - F.C.A. F3  9.00 u
F.C.A. F4 – AMVJ F2 10.15 u
IJburg AFC F10 - F.C.A. F5  9.00 u
F.C.A. F6G – VVC F6 10.15 u
F.C.A. F7G – Roda’23 F7 10.15 u
F.C.A. F8 – RCH F4 8.45 u
Martinus F11 - F.C.A. F9  8.45 u
F.C.A. F10 – ZSGO/WMS F5 8.45 u
Legm.vogels F13 - FCA F11 9.00 u
Legm.vogels F10 - FCA F12  9.00 u
Tos Actief F7 - F.C.A. F13  9.00 u
KDO F5 - F.C.A. F14 10.15 u
Meisjes
FCA MA1–Hoofddorp MA1 14.30 u
FCA MB1–Callantsoog MB1 12.00 u
Kon.HFC MB2 - FCA MB2 11.00 u
Alliance’22 MD1-FCA MD1 10.00 u
F.C.A. MD2 – DSS MD2 8.45 u
F.C.A. ME 1 – WSV’30 ME1 8.45 u 
F.C.A. ME2 – VVC ME1 8.45 u

R.K.D.E.S.
AFC D3 - R.K.D.E.S. D1 10.30 u
RKDES D2 – Tos Actief D4  9.30 u
R.K.D.E.S. D3 – VVC D6 11.00 u
RKDES D4 – Wijk a. Zee D3 11.00 u
R.K.D.E.S. E2 – Roda’23 E3 11.00 u
DIOS E6 - R.K.D.E.S. E3 11.00 u
RKDES E4 – Amstelveen E4  9.30 u
R.K.D.E.S. E5 – HSV’69 E1 11.00 u

R.K.D.E.S. E6 – DIOS E11  9.30 u
DIOS E16 - R.K.D.E.S. E7  8.30 u
Amstelveen E8 - RKDES E8  9.00 u
R.K.D.E.S. F1 – Weesp F1 11.00 u
Sp.Martinus F4 - RKDES F2 10.00 u
RCH F2 - R.K.D.E.S. F3  9.00 u
Zeeburgia F9 - RKDES F4 8.30 u
R.K.D.E.S. F5 – Martinus F9 11.00 u
BSM F4 - R.K.D.E.S. F6 9.00 u
DCG F7 - R.K.D.E.S. F7 9.00 u
R.K.D.E.S. F8 – Roda’23 F14 9.30 u
RKDES F9–Legm.vogels F12  9.30 u
Vrouwen
RKDES VR1–Martinus VR1 13.00 u
Meisjes
Hoogl. MB2 - RKDES MB1 14.30 u
OG MC2 - R.K.D.E.S. MC1 13.00 u
RKDES MD1–Kadoelen  11.00 u
RKDES MD2 – NFC MD1 9.30 u
R.K.D.E.S. ME1 - DSS ME2 11.00 u

S.C.W.
Watergr.meer - S.C.W. 1 14.30 u
CSW 3 - S.C.W. 2 10.45 u
Roda’23 2 - S.C.W. 3 12.30 u
S.C.W. 4 – Amstelveen 6 12.30 u
DIO 2 – S.C.W. 5 14.00 u 
Breukelen Vet1 - SCW Vet1 14.30 u
A’veen Vet2 - SCW Vet2 14.45 u
Junioren
S.C.W A1 – VVC A2 12.00 u
S.C.W. B1 – UNO B2 10.15 u
S.C.W. C1 – Overbos C2 10.45 u
VVC C4 - S.C.W. C2 14.45 u
Pupillen
S.C.W. D1 – Roda’23 D5 8.45 u
Hillegom D7 - S.C.W. D2 11.00 u
Amstelveen E3 - S.C.W. E2 10.45 u
Sp.Martinus F3 - S.C.W. F1 10.00 u
S.C.W. F2 – Hoofddorp F10  8.45 u
Vrouwen
S.C.W. VR1 – DEM VR1  14.30 u
Meisjes
Meteoor MB1 - SCW MB1 14.30 u
SVIJ MC1 - S.C.W. MC1 13.30 u
SCW ME1–Hoofddorp ME2 8.45 u

Zondag 14 februari:
F.C. AALSMEER 
F.C.A. 1 – Ankaraspor 1 14.00 u
F.C.A. 2 – UNO 2 11.00 u
ZuidoostUnited 2 - F.C.A. 3 15.00 u
F.C.A. 4 – Velsen 8  11.30 u
Legm.vogels 4 - F.C.A. 5 12.00 u
Hillegom 9 - F.C.A. 7 12.30 u

R.K.D.E.S.
Buitenveldert1 - R.K.D.E.S.1 14.30 u
R.K.D.E.S 2 – KDO 2 12.00 u
DSOV 2 - R.K.D.E.S 3 10.00 u
R.K.D.E.S. 5 – HBC 4 12.00 u
RKDES 6 – Nieuw Sloten 4 12.00 u
Junioren
Buitenboys A1 - RKDES A1 14.30 u
DSS A5 - R.K.D.E.S. A2 11.00 u
RKDES B1 – Kon.HFC B2 10.00 u
R.K.D.E.S. C1 – RKAVIC C1 10.00 u
Tos Actief C2 - RKDES C2 12.00 u
Kon.HFC C5 - RKDES C3 10.45 u
AFC C6 - R.K.D.E.S. C4 8.45 u

Topper bij ZABO zaalvoetbal
Zaterdag De Midi’s tegen 
Atlas Lions in Bloemhof
Aalsmeer - Zaterdag 6 februari 
werd de ZABO zaalvoetbal compe-
titie voortgezet met speelronde 10. 
De tiende speelronde vond plaats in 
de Proosdijsporthal in Kudelstaart 
en kende geen vijf maar vier wed-
strijden. Eén partij is verschoven 
naar zaterdag 13 februari en dus 
begon het programma later als ge-
bruikelijk. 
De openingswedstrijd ging tus-
sen het team van LEMO en Café 
Sportzicht. Het publiek was getui-
ge van een boeiende en spannen-
de wedstrijd met aanvallend zaal-
voetbal. Halverwege de tweede 
helft wist LEMO voor de derde keer 
de doelman te passeren en kwam 
op een 3-2 voorsprong. Ondanks 
sterk aandringen konden de man-
nen van Café Sportzicht geen pun-
ten uit dit duel slepen. In de slotfase 
scoorde LEMO na een razendsnel-
le combinatie nog éénmaal en be-
sliste de wedstrijd in hun voordeel: 
eindstand 4-2. Vervolgens versche-
nen de spelers van Amsec Piller en 
Koning Nieuwendijk aan de aftrap. 
De ploeg van Koning Nieuwendijk 
bezet momenteel de laatste posi-
tie in de ranglijst, bood knap tegen-
stand en Amsec Piller kreeg de pun-
ten beslist niet kado. Vlak voor de 
wissel gaf het scorebord 2-1 aan. In 
de tweede helft trad doelman Kees-
Jan Jongkind reddend op waar-
door er géén gelijkmaker viel te no-
teren. Amsec Piller toonde aanvals-
drift en dat leverde twee doelpun-
ten op. Drie punten erbij dus voor de 
ploeg van coach Richard Piller. Voor 
Amsec Piller scoorden Mark Pot-
huizen (drie fraaie treffers hoog in 
het doel) en Jordy van Dort met een 
technisch hoogstandje. Eindstand 
4-1. De wedstrijd EZ Flower tegen 
FC Madrevo kreeg de einduitslag 
van 5-0 toebedeeld. De slotwed-
strijd van speelronde 10 ging tus-
sen Kids Aktief en IBH Aalsmeer en 
in de eerste helft werden beide kee-
pers niet gepasseerd: ruststand 0-0. 
Kids Aktief wist in de tweede helft 
vijf keer het doel te treffen en sloot 
het duel af met een toch nog ruime 
5-1 overwinning. 

Inhalen op 13 februari
De wedstrijd tussen Sportcafé de 
Midi’s en Atlas Lions kon afgelo-
pen zaterdag geen doorgang vin-
den omdat Sportcafé de Midi’s zich 
had geplaatst voor de finale van 
het welbekende Quakeltoernooi. 
De ontmoeting tussen de nummers 
één en twee van de ZABO-ranglijst 
gaat ingehaald worden op zaterdag 
13 februari aanstaande. De ‘topper 
van het seizoen’ wordt gespeeld in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg en de aftrap is om 19.40 uur. De 
eerste ontmoeting eindigde met een 
zege voor Sportcafé de Midi’s. Bei-
de teams hebben daarna de overi-
ge wedstrijden allemaal gewonnen 
en dus bedraagt het verschil in de 
stand drie punten. Mocht Sportcafé 
de Midi’s zaterdag winnen dan ko-
men zij op zes punten voorsprong 
en lijkt titelprolongatie een logisch 
vervolg. Mocht Atlas Lions winnen 
dan komen de heren zaalvoetbal-
lers in evenwicht en volgen er nog 
acht spannende wedstrijdavonden 
met betrekking tot de ZABO-titel. Er 
wordt zaterdagavond een grote pu-
blieke belangstelling verwacht, de 
toegang is gratis. 
Huidge stand ZABO: Sportcafé de 
Midi’s 9-27, Atlas Lions 9-24, Kids 
Aktief 10-21, Amsec Piller 10-15, EZ 
Flower 10-13, IBH Aalsmeer 10-12, 
LEMO 10-11, Café Sportzicht 10-10, 
FC Madrevo 10-7, Koning Nieuwen-
dijk 10-4. 

Voorbereidingen voor NK
2 Keer goud, 1 maal brons 
voor vinzwemmers
Aalsmeer - Zondag 31 januari 
werd de eerste wedstrijd van 2016 
gezwommen door de Vinzwemclub 
van Oceanus. Deze wedstrijd werd 
gehouden in het prachtige Willem 
Alexander Sportcomplex in Hoofd-
dorp. Het mooie van dit bad is de 
elektronische tijdsweergave. Heel 
handig en overzichtelijk. Oceanus 
kwam uit met acht zwemmers. Linn 
Arendse, Yvanka Ashby, Cassey 
Glebbeek, Liam Glebbeek, Michel 
van Langeraad, Noa Middelkoop, 
Olivier Sol en Ashley van der Wal.
Voor Olivier was dit de eerste wed-
strijd. Dat is altijd spannend. Op een 
leuke manier heeft hij kennis kun-
nen maken met het starten en fi-
nishen. Knap gedaan! De wat jon-
gere kinderen, maar wel al met iets 
meer ervaring, Ashley en Noa, kon-
den op alle ingeschreven afstanden 
hun tijden verbeteren. De inmiddels 
ervaren zwemmers Cassey , Liam, 
Linn, Michel en Yvanka hebben heel 
goed gezwommen. Ze hebben ook 
op alle afstanden hun tijden kunnen 
verbeteren. Linn, Cassey en Yvanka 

zijn zich door middel van extra trai-
ningen op zondag in het Sloterpark-
bad aan het voorbereiden op de 400 
en 800 meter met vin. Dit vereist 
een goede conditie, maar ook veel 
kracht in de benen. Op het Neder-
lands Kampioenschap in mei zullen 
deze afstanden ook door hun ge-
zwommen worden. 
In de pauze werden de clubkam-
pioenen over 2015 gehuldigd. Hier 
was het team van Oceanus heel 
goed vertegenwoordigd. In de E-ca-
tegorie had Ashley zicht naar een 
mooie tweede plaats gezwommen.
In de DCB-categorie hebben Linn 
de eerste en Yvanka de derde plaats 
behaald. Super gedaan meiden!
Het hele team is zich inmiddels aan 
het voorbereiden op het Nederlands 
Kampioenschap. Heel af en toe 
wordt er zelfs ook over de grens ge-
keken. Of er elders in Europa wed-
strijden zijn die gezwommen zouden 
kunnen worden. De trainsters Bren-
da Starreveld en Karin van Oostveen 
richten zich nu op de laatste twee 
algemene wedstrijden in Utrecht. 
Tegelijkertijd komt het Nederlands 
Kampioenschap dat in Eindhoven 
gezwommen wordt al snel dichter-
bij. Deze wedstrijden worden 28 en 
29 mei gehouden. Brenda, Karin en 
hun zwemmers zijn op de goede 
weg om ook hier weer topprestaties 
neer te zetten!

Ouderensoos: 
Winst An en Kees

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Op 
donderdag 4 februari is het kaarten 
gewonnen door An Uiterwaal met 
5482 punten, gevolgd door Riet Pot-
huizen met 5292 punten en Alie van 
Weerdenburg met 5291 punten. Bij 
het jokeren is deze week de hoogste 
eer behaald door Kees van der Meer 
met 55 punten, op twee Gerard de 

Wit met 216 punten en op drie Trudy 
Knol met 318 punten. Belangstelling 
voor deze kaartmiddag? Kom gerust 
eens kijken en meespelen. Voor in-
lichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
telefoon: 0297-340776.

De beker ging (volgens ingewikkelde systematiek) naar de jonge Grootmees-
ter Benjamin Bok. Links Ben de Leur van AAS.

Schaken
Ben wint Noteboomtoernooi
Aalsmeer - Ben de Leur van 
schaakvereniging AAS heeft dit 
weekend de B-groep van het Note-
boomtoernooi gewonnen. Eigen-
lijk alleen maar mee gedaan, omdat 
clubgenoot Jeffrey het gezellig vond 
als Ben ook mee deed en in een on-
oplettend moment toch opgegeven 
zonder veel verwachtingen. De eer-
ste ronde op vrijdagavond, een di-
rect winnende voortzetting gemist, 
maar de tegenstander was zo ver-
rast door de minder goede zet, dat 
hij meteen opgaf. Formulieren invul-
len en daarna vragen “waarom gaf 
je op” leidde tot een getraumati-
seerde jeugdspeler.
“Ronde 2: Wederom een jeugdspeler 
op het vroege tijdstip van 09.00 uur 
zaterdagochtend. Een niet correc-
te combinatie van de tegenstander 
niet weten te weerleggen en daarna 
nog wat foutjes, kortom een kwali-
teit en 2 pionnen achter, bijna opge-
ven, maar dat kan altijd nog. Vooral 
als je tegenstander erg in tijdnood 
zit. Ben bleef maar niet geheel cor-
recte, maar wel lastige zetten spelen 
en tenslotte trapte zwart in een vre-
selijke truc, die eindigde met een pi-
on die op F3 mat gaf! De zwartspe-
ler gooide de stukken op het bord, 
moest gewezen worden op het on-
dertekenen van de formulieren en 

rende weg, schaken kan hard zijn. 
Zaterdagmiddag een correcte over-
winning en zaterdagavond een bye 
(half punt voor niet spelen, populair 
bij 50+). De concurrentie moordde 
elkaar al een paar ronden uit, dus 
het werd eenzamer aan de top.
Zondagmorgen 09.00 uur was leef-
tijdsgenoot Wagemans de tegen-
stander van Ben de Leur. Aardig 
aangepakt, maar ergens een combi-
natie gemist, dan maar op techniek. 
Op de 802E zet gaf zwart op.
Laatste ronde, drie man met 4.5 
uit 5 over. Twee man loten elkaar, 
Ben loot weer een jeugdige speler 
Meestal niet fijn, die jonge talenten. 
In een Saemisch komt zwart dubi-
eus te staan, maar er is altijd kans, 
als je mentaal niet opgeeft. Wit komt 
er niet door, verbruikt te veel tijd en 
langzaam maar zeker weet zwart 
het eindspel te winnen. Lang wach-
ten begint en dan spelen de jeugd-
spelers (schaken is sport, de jeugd 
is meestal de top) op bord 1 remi-
se door herhaling van zetten en wint 
Ben de Leur de B-groep van het 
Noteboomtoernooi, daarmee 600 
euro cashen! Extra aardig is dat in 
de A-poule er vijf man gelijk eindi-
gen en 2900 euro moeten verdelen! 
Volgend jaar toch maar weer mee 
doen?!”, eindigt Ben zijn verhaal.
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Sjoelavond bij 
BV Oostend

Aalsmeer - Op donderdag 18 fe-
bruari houdt Sjoelclub Oostend 
weer een gezellige speelavond in 
buurthuis ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. Aanvang is 20.00 uur, 

Druk weekend ritmische gymnastiek

Halve finaleplaats voor 
duo Fabiënne en Manon
Aalsmeer - Het weekend van za-
terdag 30 en zondag 31 januari was 
een druk weekend voor de gymnas-
ten van de RG-selectie van Omnia. 
Gelukkig waren alle wedstrijden in 
het Sportcomplex Koning Willem 
Alexander in Hoofddorp. Zaterdag 
30 januari stond in teken van de 
groepen en de duo’s. Zondag 31 ja-
nuari was de districtswedstrijd voor 
de gymnasten van de B-selectie, in-
dividueel.
Zaterdag 30 januari mochten als 
eerste Noor, Sanne, Vika en Amelia 
optreden met een groepsoefening 
hoepel. Dit was voor hun de eer-
ste keer en ze vonden het erg span-
nend. Maar de meiden lieten een 
mooie oefening zien en eindigden 
op de 7e plek. Vervolgens mocht 
de seniorgroep bestaande uit Juliet, 
Dominique, Manon, Kiki en Fabiën-
ne de vloer op met hun knots- en 
hoepeloefening. Ook voor dit vijftal 
was dit de eerste keer als groep. Tij-
dens de trainingen ging het nog wel 
eens mis met het vangen, maar tij-
dens de wedstrijd werd er veel ge-
vangen! Mooi staaltje teamwork. 
Het resultaat was een mooie plek 
binnen de top tien en wel de 5e plek.
Daarna was het tijd voor de juni-
oren. Als eerste mochten Noa en 
Shelli met hun hoepeloptreden. Ze 
waren best zenuwachtig, maar de-
den goed hun best. Zij eindigde als 
8e. Sanne C. en Edita lieten ook hun 
hoepeloefening zien. De ervaring 
van Sanne en Edita werd beloond 
met een 5e plaats. Bij de senioren 
waren er optredens van de duo’s Ju-
liet en Kiki, Fabiënne en Manon en 
Fabiënne en Dominique. Zij moes-
ten ook allemaal een hoepeloefe-
ning laten zien. De meiden heb-
ben SV Omnia 2000 goed vertegen-
woordigd! Alle duo’s binnen de top 
10, respectievelijk een 5e, 6e en 9e 
plaats. Fabiënne en Manon hebben 
zich zelfs geplaatst voor de halve fi-
nale. Als hekkensluiters moesten de 
préjunioren nog de vloer op. Noa 
en Madelief lieten een mooie hoe-

peloefening zien. Dit was de tweede 
keer dat ze optraden als duo, maar 
het ging heel goed. Ook zij vingen 
alles. Dit werd beloond met een 6e 
plaats en een dikke knuffel na af-
loop van de trainsters.
Zondag 31 januari kwamen alleen 
de benjamins en de junioren in ac-
tie tijdens de districtswedstrijd. De 
benjamins moesten twee oefenin-
gen laten zien, hun oefening zonder 
materiaal en hun baloefening. Ame-
lia moest het spits afbijten met de 
oefening zonder materiaal. Daarna 
volgden Noor, Senna en Vika. Nadat 
de eerste zenuwen een beetje kon-
den gaan liggen, moesten ze alle-
maal de vloer op met hun bal. Uit-
eindelijk had Noor haar zenuwen 
het best in bedwang gehouden. Zij 
eindigde op een verdienstelijke 12e 
plek. Vika, Amelia en Senna waren 
aan elkaar gewaagd en eindigden 
op plek 18, 19 en 20. De junioren 
begonnen een kwartier eerder aan 
hun wedstrijd dan gepland. Voor 
Sanne, Anahit en Jikke stonden de 
oefeningen met touw en hoepel op 
het programma. Als eerste was San-
ne aan de beurt met haar hoepel-
oefening. Gelukkig leek Sanne geen 
last te hebben van de veranderin-
gen in het schema. Zij hield haar 
hoofd koel en liet een keurige hoe-
pel- en touwoefening zien. Voor Jik-
ke is dit het eerste jaar in de catego-
rie junioren. Haar oefeningen waren 
wat gehaast, maar ze rondde de oe-
feningen netjes af. Anahit had met 
haar hoepeloefening weinig geluk, 
maar ook zij kon opgelucht adem 
halen na haar oefeningen. Uitein-
delijk eindigde Sanne op een mooie 
6e plaats. Jikke haalde net de top 10 
niet met haar 11e plaats en Anahit 
eindigde op de 15e plek. Alle gym-
nasten hebben zich met deze wed-
strijd goed voor kunnen bereiden 
voor de plaatsingswedstrijden bin-
nenkort in Utrecht. 
Interesse om een proefles Ritmische 
Gymnastiek te doen? Kijk op www.
svomnia.nl

Basketbalcompetitie
U22 overklast Volendam
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
moet het team van U22 van Bas-
ketbal Vereniging Aalsmeer aan-
treden tegen het sterke Volendam. 
Maar zelfs 24 uur na de wedstrijd in 
en tegen Volendam vroeg aanvoer-
der Bram Buskermolen zich nog af 
hoe het mogelijk was dat Volendam 
in de laatste van 4 periodes zo van 
het veld gespeeld kon worden. Na 
drie kwarten was de stand immers 
‘slechts’ 46-40 voor de Aalsmeer-
ders. Voor iedere toeschouwer wa-
ren op dat moment drie dingen ech-
ter volkomen duidelijk: Aalsmeer 
was een klasse beter, de Volendam-
se scheidsrechters floten nogal één-
zijdig (5 fouten voor de thuisploeg 
tegenover 20 voor Aalsmeer) en 
Aalsmeer speelde, mede daardoor, 
vooral tegen zichzelf. In de korte 
pauze tussen de derde en vierde pe-
riode werd de tijd benut om de fo-
cus weer scherp te stellen. Er kwam 

een enorme verbetenheid over het 
spel van de Aalsmeerders en de ab-
solute wil om een en ander recht te 
zetten. Daardoor werd Volendam in 
hoog tempo aan de kant gezet. Een 
score van 31-4 in het laatste kwart 
sprak wat dat betreft boekdelen. 
Uitblinker in die vierde periode was 
Aaron van Daalen. Zelf scoorde hij 
weliswaar slechts één maal, maar 
meerdere keren liet hij balwinst 
achter zijn naam noteren om ver-
volgens zijn teamgenoten op maat 
te bedienen met sublieme passes 
waaruit onmiddellijk gescoord kon 
worden. De Volendamse ploeg was 
in de vierde periode op een eerlij-
ke manier overklast door een col-
lectief zeer sterk spelend Aalsmeer. 
Eindstand: 77-44. Ondanks onnodig 
verlies in de uitwedstrijd tegen Fle-
vo Musketiers is het team nu hele-
maal vastberaden om voor het kam-
pioenschap te gaan.

Zondag handballen in Luxemburg
FIQAS in Challenge Cup
Aalsmeer - Doordat de heren van 
FIQAS Aalsmeer het vorig seizoen 
als derde eindigden in de nationa-
le competitie kregen ze het recht 
om deel te nemen aan het Europese 
Challenge Cup toernooi. In novem-
ber speelden de heren tegen het Is-
raëlische Ramat Hasharon. Thuis in 
de Bloemhof werd gelijkgespeeld 
(22-22), een week later wist FIQAS 
Aalsmeer de uitwedstrijd met 33-32 
te winnen, waardoor ze zich plaats-
ten voor de volgende ronde, de 
achtste finale. Daarin werd Hand-
ball Esch uit Luxemburg als tegen-
stander geloot. De wedstrijden wor-
den de komende twee weekenden 
gespeeld. 
Aanstaande zondag 14 februa-
ri speelt FIQAS Aalsmeer om 18.00 
uur uit in Luxemburg, in het Centre 
Omnisport in Esch/Alzette, op za-
terdag 20 februari is de return in de 
Bloemhof. De andere clubs die spe-
len in de achtste finales zijn: HC Vi-
se BM en KV Sasja (België), Hand-
ball Team Celik (Bosn-Herz), HC 
Dukla Praag (Tsjechië), HC Kehra 
(Estland), A.C. Filippos Verias en AO 

Poseidon Loutrakiou (Griekenland), 
Fyllingen Bergen (Noorwegen), 
ABC/UMinhu en S.L. Benfica (Por-
tugal), St.Petersburg HC (Rusland), 
HC Radnicki Kragujevac (Servië), 
Wacker Thun (Zwitserland) en B.B. 
Ankara Spor (Turkije). Handball Es-
ch nam een paar jaar geleden deel 
aan de BeNeLux Liga, maar speel-
de toen niet tegen FIQAS Aalsmeer. 
In de vorige ronde van de Challen-
ge Cup schakelden de Luxembur-
gers HC Olimpus-85 uit Moldavië 
uit. In de Luxemburgse competi-
tie staat de club momenteel op een 
derde plaats. 

Wedstrijd verplaatst
De eerste wedstrijd in de nacom-
petitie van de mannen van FIQAS 
Aalsmeer, die gepland stond voor 
deze zaterdag 13 februari, is ver-
plaatst in verband met de uitwed-
strijd in het Challenge Cup toer-
nooi tegen Handball Esch. De nieu-
we speeldatum voor de wedstrijd FI-
QAS Aalsmeer tegen Oosting/E&O 
is nu donderdag 18 februari om 
20.00 uur. 

Iedere dinsdag in ‘t Middelpunt
Sebastiaan 1e bij darten
Aalsmeer - Het was een prima 
avond voor Sebastiaan afgelopen 
dinsdag 2 februari, ook al leek het er 
eerst niet op. Het kreeg weer moed 
toen hij een 180-er had gegooid, 
waardoor hij uiteindelijk met de eer 
ging strijken. Ben van Dam had ge-
luk met zijn dubbels uitgooi en werd 
tweede. De derde plaats was heel 
verrassend want niemand had ver-
wacht dat de grijze bull’s eye, Hans 

Dolk, derde zou worden, maar het 
is hem toch wel gelukt. In de verlie-
zers ronde kwam Franklin Dolk op 
de eerste plaats, tweede werd Justin 
Huiskens, en derde Kees de Lange. 
Iedere dinsdagavond is er darten 
in ’t Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. De aanvang is 20.00 uur. De 
zaal is vanaf 19.30 uur open, Ieder-
een vanaf 16 jaar die wil darten is 
welkom. Deelname kost 2.50 euro.

Lange afstand in Zaandam
Gas en gaan voor jeugd-
zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Een select gezelschap 
van zwemsportclub Oceanus kwam 
in actie bij de tweede lange afstand 
wedstrijd te Zaandam, de aller jong-
ste minioren mochten de middag 
beginnen met de 200 wisselslag. 
Zarah Tas winst in baan 7 vier se-
conde van haar tijd af zwemmen. 
Daarna was het de beurt aan de 
oudere minioren en junioren 1 met 
Romee Veldt en Femme Bol bij de 
meiden, waarbij Romee een mooie 
3.04,69 liet klokken en Femme 7 
seconde van haar tijd af zwom en 
3.07,57 zag verschijnen. Bij Jayden 
v/d Bijl liep de vlinderslag erg moei-
zaam, vooral de tweede baan kos-
ten hem kostbare tijd waardoor hij 
helaas boven zijn tijd finishte. Jo-
chem van Zanten had de spirit lek-
ker te pakken en wist er 3.03,19 van 
te maken, een verbetering van 5 se-
conde. Vij giganten aan de start bij 
het loodzware nummer 400 wissel-
slag. Naomi Visser en Olivia Scha-
lekamp waren uiterst gewaagd aan 
elkaar, er zat 7 honderdste tussen 
beide dames in de eindtijd. Rachel-
le de Meij debuteerde eveneens op 
deze afstand en wist een mooie race 
neer te zetten waarbij ze de vlinder-
slag ook steeds beter onder de knie 
krijgt. Anouk Hilgers liet een mooi 
persoonlijk record klokken met een 
verbetering van 14 seconde, bij Sam 
lukte het net niet om onder haar in-
schrijftijd te zwemmen. Na de wis-
selslag kon het vrije slag spekta-
kel beginnen. Zestien baantjes voor 
Zarah Tas en Pippi Achterberg. De 
meiden kunnen uitermate trots zijn 
op zichzelf. Pippi 7.28,14 en Zarah 
7.44,25. Toen werd het even heel 
druk, want de series werden sa-
mengevoegd en ineens lagen er zes 
Oceanus meiden in het bad, twee 
zwemsters per baan, er werd ver-
sterking ingezet voor het coachen, 
de bordjes draaiers op hun plek 

neergezet en na een vakkundige 
check bij de officials ging men van 
start: Femme Bol 12.54,94; Mila van 
Duinhoven 15.46,06; Romee Veldt 
12.55,12; Nina Bellaart 12.52,25, Da-
nique Pannekoek 12.52,00 en Ma-
delief Blesgraaf 14.19,13, 32 ba-
nen gezwommen en wat zag het er 
keurig uit bij de dames. De jongens 
hadden mazzel, er waren maar ze-
ven jongemannen die aan de start 
gingen verschijnen, dus één serie 
en geen dubbele zwemmers in de 
baan, Jayden v/d Bijl 13.22,51; Liam 
Breebaart 11.29,59 en Jochem van 
Zanten 11.36,32 en wat kwamen ze 
er met rode koppies uit, helemaal 
tot het gaatje gegaan. De laatste 
afstand van de middag 1500 vrije 
slag ofwel 60 baantjes en 59 keer-
punten! Na de samenvoeging beten 
Britt v/d Linden 23.56,65; Anouk Hil-
gers 22.08,29 en Olivia Schalekamp 
22.57,50 zich erin vast, gevolgd door 
serie 2: Sam Eveleens 22.51,73 en 
Annette de Visser 20.35,96. De mid-
dag was voorbij gevlogen en om 
15.30 uur zat het erop, de spullen 
werden ingepakt. Komend weekend 
gaan de zwemmers sprinten! Gas 
en gaan wordt het item deze week 
bij de traingen voor de jeugdzwem-
mers van Oceanus.

Martijn Vervark gaat uit zijn bol na treffer.

Korfbalwedstrijd tegen koploper
Vastberaden VZOD trekt 
aan kortste eind
Kudelstaart - In de goed gevul-
de sporthal in Bleiswijk was deze 
week koploper Weidevogels de te-
genstander van VZOD/FIQAS. Thuis 
werd eerder dit zaalseizoen nog 
met 15-19 verloren. De opdracht 
van coach Visser was om het ver-
trouwen op te bouwen voor de ko-
mende drie wedstrijden. Handha-
ving door te winnen van de direc-
te concurrenten is het belangrijkste 
doel nu het zaalseizoen tegen het 
einde aan loopt. Beide ploegen lie-
ten vanaf minuut één zien graag te 
willen korfballen. Aan beide kanten 
werd zeer scherp verdedigd en wer-
den alleen schoten onder flinke ver-
dedigende druk afgeleverd. Met na-
me Martijn Vervark zijn tegenstan-
der liet zien over een fraaie schot-
techniek te beschikken. Scherpe zij-
waartse bewegingen met daarop 
volgend een schotbeweging naar 
achteren maakten het voor de ver-
dediger zeer lastig tot vrijwel onmo-
gelijk om het schot er volledig uit te 
halen. 
Na 6 minuten spelen staat Weide-
vogels 2-0 voor en is het aanval-
lend voor de Poelgilderdammers 
nog even zoeken naar de korf. Het 
spelbeeld van de eerste helft is ver-
volgens zo dat er telkens om en om 
wordt gescoord waarbij het verschil 
niet groter wordt dan twee punten. 
Opvallend is de wilskracht en het 
doorzettingsvermogen dat van bei-
de ploegen uitstraalt. Met een rust-
stand van 9-8 lijkt er voor VZOD/FI-

QAS misschien toch wel wat te ha-
len. De blauw-zwarten komen heel 
scherp uit de kleedkamer. Door af-
standsschoten van Verburg en Ver-
vark staan de bezoekers twee minu-
ten na rust voor het eerst deze wed-
strijd op een voorsprong (9-10). Ver-
volgens lukt het beide ploegen tien 
minuten lang niet te scoren. Hier-
na is het koploper Weidevogels die 
dit weet te doorbreken en weer tot 
scoren komt. Via 12-10 en 12-11 
wordt het 14-11 en is het verschil 
dus drie punten met nog 12 minu-
ten op de klok. Op karakter en door 
keihard werken slaagt VZOD/FIQAS 
er vervolgens in om de stand binnen 
5 minuten toch weer gelijk te trek-
ken (14-14). Een paar minuten later 
is het dan toch Weidevogels die met 
drie doelpunten op rij de wedstrijd 
weet te beslissen. Erg jammer, want 
een gelijkspel was gezien het spel-
beeld misschien wel op zijn plaats 
geweest. Uiteindelijk heeft VZOD/
FIQAS via Vervark (afstandsschot) 
het laatste woord in een, voor zowel 
het thuis als het meegereisde uitpu-
bliek, zeer aantrekkelijke wedstrijd. 
Met een eindstand van 17-15 kan 
men met opgeheven hoofd en vol 
vertrouwen de ontknoping van de 
zaalcompetitie in gaan. 
Komend weekend speelt het vlag-
genschip wederom een uitwed-
strijd tegen het laatst geplaatste Lu-
no, zaak voor VZOD/FIQAS hier de 
punten mee terug naar Kudelstaart 
te nemen.

7 Medailles Chung Do Kwan
Amstelveen - Chung Do Kwan, 
school of Korean Martial arts, zit 
werkelijk in een sneltrein machi-
ne! Zojuist na nog geen twee we-
ken de prijs gewonnen te hebben 
voor sportclub van het jaar in Am-
stelveen zijn de leden van Chung 
Do Kwan ook succesvol geweest in 
het buitenland. De deelnemers van 
het wedstrijdteam waren afkom-
stig vanuit de diverse groepen die 

de school rijk is, uit Aalsmeer, Am-
stelveen, Kudelstaart en Uithoorn. 
Chung Do Kwan heeft tijdens het 
toernooi in Engeland maar liefst ze-
ven medailles behaald: twee keer-
goud, vier maal zilver en één keer 
brons, waarvan vijf prijzen in de 
sparringsectie en twee in de cate-
gorie stijlvormen. Eigenaar David 
Chung is uiteraard bijzonder trots 
op zijn leerlingen. Gefeliciteerd!

Vier persoonlijke records 
voor sjoelers Aalsmeer
Aalsmeer - Door het carnaval was 
de competitieavond van Sjoelclub 
Aalsmeer verplaatst van de don-
derdag naar de woensdag. Maar 
liefst vier persoonlijke records le-
verde deze ongewone sjoelavond 
op. Wim Eijlers 1410, Elisa Houwe-
ling 1395, Cock van der Vlugt 1374 
en Gazi Örsçek 1110. Can Örsçek is 
tevens jeugdlid geworden van Sjoel-
club Aalsmeer. De uitslagen in de 
hoofdklasse 1. Hans van Leeuwen, 
2. Wim Eijlers en 3. Kees Kuijpers. In 
de A-klasse: 1. Cock van der Vlugt, 
2. Mariëtte van der Vlugt en 3. Mar-
ja Springin’t Veld. In de B-klasse: 1. 
Henk Brozius, 2. Margriet de Vries 
en 3. Jan Alderden. En in de C-klas-

se: 1. Jaap van Wees, 2. Mirjam van 
den Berg en 3). Klaas de Vries
Bij de sjoelmarathon in Hillegom af-
gelopen weekend kwamen vijf sjoe-
lers van Aalsmeer in actie. Peter van 
der Zalm werd 6e in de B-Klasse. In 
de A-Klasse werd Petera Houweling 
2e achter Iko van Elburg. Marry Ver-
hoeven (met rugblessure) werd 4e, 
Kees Kuijpers 8e en Elisa Houwe-
ling 10e.
De volgende competitieavond wordt 
weer op de donderdag gehouden 
en wel op 18 februari vanaf 20.00 
uur in het Dorpshuis in Kudelstaart. 
Voor informatie en uitslagen zie ook 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl of bel 
Mirjam van den Berg: 0297-347439.

Darten bij Poel’s Eye
Erik Jan en Victor winnen 
in Dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - De vorige speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye 
was de negende van het seizoen in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. De 
opkomst was met 56 deelnemers de 
hoogste in drie jaar tijd. Christopher 
Brouwer won deze drukke speel-
avond door in de finale te winnen 
van Remco Maarse. Hiermee ‘re-
vancheerde’ Christopher zich voor 
zijn verloren finale in de Kudelstaart 
Open. Marco Cornelisse werd 
Open kampioen, maar werd op de-
ze speelavond door Remco naar het 
tweede niveau gestuurd. Vervolgens 
won Marco al zijn wedstrijden, in-
clusief de finale tegen Ilona van Em-
den. Gilbert van Eijk en Dons be-
reikten de halve finale op dit (twee-
de) niveau. Luc van de Meer won in 
de poule knap van Tjitte Miedema, 
maar ging helaas toch door naar de 
B ronde. Door echter achtereenvol-
gens knap drie wedstrijden te win-
nen bereikte Luc de halve finale 
van het derde niveau, net als ‘good 
old’ Rene Kruit. De finale ging ech-
ter tussen toppers als Nick Dekker 
en Erik Jan Geelkerken. Voor Erik 
Jan was het alweer zijn vijfde finale 
van dit seizoen, voor Nick zijn der-
de. Uiteindelijk won Erik Jan voor 
de derde keer dit seizoen een fina-
le (waarvan één keer de ‘Grote Ron-
de’). Ook op het vierde niveau be-
reikte een ‘oude bekende’ de halve 
finale, namelijk Jan Bruinsma. Net 
als Pietje van Overbruggen bereik-
te hij echter niet de finale. Job van 
Rijsse mocht proberen om voor de 
tweede keer dit seizoen dit niveau 
te winnen. Voor tegenstander Vic-
tor van Schie was het zijn elfde fi-
nale ooit. Door deze finale te win-

nen breidde Victor zijn zegereeks 
uit tot zes gewonnen finales. ‘Frap-
pant’ was dat Poule D achteraf ge-
zien uiteindelijk drie (verliezende) fi-
nalisten opleverde. Dan deed Pou-
le H het beter, want ook deze pou-
le leverde drie finalisten op, waar-
van er twee wisten te winnen. Ro-
nald Baars was de enige uit poule H 
die niet een finale wist te bereiken, 
maar hij had daarentegen met een 
prachtige finish van 132 de Hoogste 
Uitgooi van de avond. 

Vrijdag speelavond
Na een radiostilte van vier weken in 
verband met de Dutch Open is mor-
gen, vrijdag 12 februari, dan ein-
delijk de volgende speelavond. De 
Poel’s Eye is geen besloten club, ie-
dereen is welkom en van te voren 
opgeven is niet nodig. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelname 
kost vier euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar. Kijk voor meer infor-
matie op: www.poelseye.nl.

deuren open vanaf 19.30 uur voor 
inschrijving, koffie en thee. De laat-
ste sjoelavond is er veel gelachen. 
Prijzen zijn uitgereikt aan Wim van 
de Merbel met 1794 punten en een 
gedeelde plaats was er voor Nel 
Joore en John van de Koppel met 
elk 1728 punten. Ton Klein behaal-
de 1609 punten en Rita van Zelde-
ren met 1528 punten.
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