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KORT NIEUWS:

Zakkenrollerij
in drogisterij

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op vrijdag 3 februari is tussen 19.15 en 23.15
uur een fiets gestolen vanuit de Atalantalaan. Het betreft
een fiets van het merk Cortina
U4 transport, zwart van kleur en
voorzien van een felgroene krat
voorop. Het serienummer eindigt op 4BM.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

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

Goedkeurende blikken van politiek en publiek

Renovatie raadzaal voltooid
Aalsmeer - Na enkele maanden
verbouwen is de vernieuwde raadzaal van de gemeente klaar voor gebruik. De renovatie is voltooid! Het
achterstallige onderhoud is aangepakt, er zijn dubbele ramen geplaatst en andere duurzame voorzieningen getroffen, het meubilair
is nieuw, de indeling van het ‘vergaderrondje’ aangepast en de eerste rij op de publieke tribune voor
de fractie-assistenten en de pers
is voorzien van uitklap-tafels om te
kunnen schrijven en spullen neer te
leggen. Een eigen ruimte voor Radio Aalsmeer is er niet meer en dat
hoeft ook niet, want de vernieuwde
raadzaal is voorzien van moderne
geluids- en beeldapparatuur. Vanaf heden is het mogelijk alle vergaderingen thuis voor de computer
te horen en te zien. Er hangen grote televisieschermen en die registreren alles. Vast wennen voor alle bestuurders. Even op de mobiel kijken
of iets anders doen komt in beeld...
Vertrouwd zijn de statige kroonluchters (wel voorzien van led-lampen)
en het sierlijke tapijt met het wapen
van Aalsmeer.

Positieve reacties
Afgelopen zaterdag 4 februari hield
de gemeente open huis in de vernieuwde raadzaal. Raadsleden,
oud-bestuurders en een aanzienlijk aantal geïnteresseerde inwoners, waaronder oud-burgemeester Joost Hoffscholte, kwamen een
kijkje nemen in de vernieuwde raadzaal. Er was een troubadour en een
fototentoonstelling met foto’s van
het Aalsmeers Archief van gemeentebestuurders uit de vorige eeuw.
Burgemeester Jeroen Nobel en kinderburgemeester Sophie van Raaphorst openden de raadzaal officieel
in bijzijn van de wethouders, nagenoeg alle raadsleden en fractie-assistenten. De nieuwe ruimte is goed
bevonden, alleen maar trotse gezichten en goedkeurende blikken
gezien.
“Democratie waardig”
Namens de raad gaf burgemeester Nobel aan trots te zijn op het resultaat. “Met de vernieuwde raadzaal heeft de raad weer een ruimte
die de lokale democratie waardig is.
De gemeente Aalsmeer werkt amb-

Nieuwbouw - Verbouw - reNoVatie

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

telijk samen met gemeente Amstelveen, maar is bestuurlijk een zelfstandige gemeente. De vernieuwde
raadzaal is eigentijds, functioneel
en toekomstbestendig. Daarbij is de
raadzaal voorzien van alle moderne
communicatiemiddelen waardoor
raadsvergaderingen toegankelijker
voor onze inwoners worden. Voortaan kunnen inwoners de raadsvergadering thuis ‘live’ via onze website volgen. Transparantie en democratie in optima forma.”
Ook aan kinderen denken
Kinderburgemeester Sophie van
Raaphorst vond de vernieuwde raadzaal heel mooi geworden.
Zij wenste de raad veel succes en
voegde daar aan toe dat raadsleden
ook aan de kinderen in Aalsmeer
moeten denken, want zij zijn de
toekomst. Verder vertelde zij dat die
avond een wens van haar in vervulling ging. Zij ging met kinderen koken voor ouderen uit Kudelstaart.
Vanavond raadsvergadering
De eerste vergadering in de nieuwe
raadzaal is vanavond, donderdag
9 februari. Burgemeester, wethouders en fracties komen bijeen voor
de maandelijkse raadsvergadering.
Heel benieuwd hoe dit gaat verlopen. De vergadering is openbaar
en begint om 20.00 uur. De raadsvergadering, en alle aankomende (commissie)-vergaderingen zijn
vanaf heden dus ook rechtstreeks
te volgen via: www.aalsmeer.nl/
bestuurenorganisatie/gemeenteraad/raad/livestreamenenarchiefuitzendigingen.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Miele specialist

Botsing auto’s
bij stoplicht

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

Aalsmeer - Op zaterdag 4 februari om half negen in de
avond heeft een botsing plaatsgevonden op de Oosteinderweg
bij de stoplichten voor de wegversmalling. Een 21-jarige vrouw
uit Nieuw-Vennep wilde optrekken bij het groene licht, maar
haar auto sloeg af. De 19-jarige bestuurder achter haar had
dit te laat door en klapte tegen
de auto. Er zijn geen gewonden
gevallen, wel klaagde de vrouw
over pijn in haar nek. Beide auto’s liepen flinke schade op.

Eigen technische dienst

Dat u het weet!

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

Lokale lastverlichting is
bereikt door de VVD
Aalsmeer - Op het aanslagbiljet
van elk Aalsmeers huishouden kon
je het niet missen: Eenmalige teruggaaf rioolheffing 65 euro. VVDraadslid Dirk van der Zwaag, woordvoerder financiën: “Het staat er een
beetje ongelukkig, maar dit is inderdaad de lang verwachte lokale lastenverlichting waar de VVD al enkele jaren op aandringt. Het is een
beetje technisch verhaal waarom dit
het beste via de rioolheffing terug
kan naar de inwoners van Aalsmeer,
maar het belangrijkste is dat het nu
eindelijk een feit is. Wat ik dan weer
niet begrijp is dat het college deze
heuglijke boodschap niet even netjes uitlegt in de lokale krant of via
de website. Zo is het toch voor een
aantal mensen een onbegrijpelijke
korting”, aldus Dirk van der Zwaag.
“Sinds ik voor de VVD in de gemeenteraad zit, heb ik het college
voorgehouden om behoedzaam met
de lokale financiën om te gaan en
als er een overschot zou zijn, dit terug te laten vloeien naar onze inwoners via het verlagen van de loka-

le lasten. Ik kan mij nog herinneren
dat ik 2 jaar geleden in de raadszaal stond met een briefje van 15
euro. Dat was namelijk het bedrag
dat ik berekend had dat terug kon
naar elke inwoner. Destijds lukte het
niet om het college zover te krijgen
dat zij het daadwerkelijk terug zouden geven”, vervolgt Van der Zwaag.
“Maar sinds het VVD-initiatief vorig
jaar van de invoering van de precariobelasting, die belasting heft over
de kabels in de grond van onder andere de telecombedrijven, is de gemeentekas eigenlijk tot aan de rand
gevuld.”
Gelukkig heeft het college nu wel
geluisterd en heeft het 65 euro per
woning teruggegeven. “Wat mij betreft is dit in het geheel niet eenmalig. Onze financiële positie laat het
toe dat wij dit in ieder geval de komende jaren blijven volhouden. Ik
zal er bij elke begrotingsbehandeling voor blijven strijden dat het college dit teveel aan geld teruggeeft”,
besluit een toch wel tevreden Dirk
van der Zwaag.

Vijf computers
weg na inbraak
Aalsmeer - In de nacht van
zondag 5 op maandag 6 februari is ingebroken in het Gezondheidscentrum op het Drie Kolommenplein. De dieven hebben het alarm weten uit te schakelen. De pogingen om de toegangsdeur te forceren is niet
gelukt. Om toch binnen te komen, is een raam ingetrapt. Uit
de ruimte van de apotheek zijn
vijf computers gestolen. De politie heeft een sporenonderzoek
gehouden en dit heeft sporen
opgeleverd die verder onderzocht gaan worden.

GEVRAAGD

Aalsmeer - Op dinsdag 31 januari is een zakkenroller actief
geweest in een drogisterij in de
Zijdstraat. Van een bezoeker is
de portemonnee gestolen. De
vrouw had een schoudertas bij
zich en deze was geheel dicht
geritst. Toen zij bij de kassa wilde betalen, zag zij dat de rits iets
open stond en de portemonnee
niet meer in de tas zat. De vrouw
heeft in de winkel een vriendelijke man van 60 tot 65 jaar geholpen met het vinden van een
product. Mogelijk is hij de dader
of heeft hij iets gezien. De lederlook portemonnee is lichtblauw
van kleur en de inhoud bestond
uit diverse passen en ongeveer
25 euro aan contant geld. De
bankpas is inmiddels teruggevonden in Hoofddorp. De zakkenrollerij heeft plaats gevonden tussen 11.00 en 11.10 uur.

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze
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BEZORGERS/STERS

Aalsmeer: Omg. Zwarteweg, Clusiusstraat (180 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Alle auto’s
ONDERHOUD
APK
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28
T 0297 32 82 21 www.profile.nl

Getuigen gezocht!

Scooterrijdster gewond na
ongeval op Oosteinderweg
Aalsmeer - Op de Oosteinderweg
is zaterdagavond 4 februari even
voor half acht een ernstig ongeval
gebeurd. Een scooterrijdster verloor bij de wegversmalling de macht
over het stuur, raakte in de slip en
klapte zo’n twintig meter verder op
een tegemoet komende auto. Mogelijk was zand op het natte wegdek de oorzaak. De bestuurster verklaart te hebben moeten uitwijken
naar rechts voor een grote, zwarte
auto die haar tegemoet kwam vanuit de richting Aalsmeer. De auto is
nog even gestopt, maar reed daarna
weg. Mogelijk zijn er getuigen van
het ongeval. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie via 0900-8844. De scooterrijdster

raakte gewond en is per ambulance vervoerd naar ziekenhuis Amstelland. De 23-jarige vrouw uit Amsterdam heeft haar sleutelbeen gebroken, een snee in haar voet en diverse kneuzingen.
De politie heeft ter plaatse nader
onderzoek gepleegd naar de oorzaak van het ongeval. Daarin werd
de verkeerssituatie ook meegenomen. De weg is hiervoor enige tijd
afgesloten geweest. De bestuurder
van de auto, een 24-jarige man uit
eveneens Amsterdam, was zeer geschrokken, maar is ongedeerd. Zowel de scooter als de auto zijn total
loss en zijn afgesleept.
Foto: KaWijKo Media
Vivian Tusveld
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan
van de Helende Meesters 8 Amstelveen,
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek
Amsterdam, tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het
antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische,
juridische en emotionele ondersteuning
aan slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen. U kunt
bij ons terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Collectanten in Kudelstaart
gezocht voor Reumafonds

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211

‘Veel zangtalent aanwezig’

Volle zaal bij Vrienden
concert in zorgcentrum
Aalsmeer - Het bestuur van de
Stichting Vrienden van Zorgcentrum
Aelsmeer organiseerde zaterdag 4
februari een dubbelconcert in de
grote zaal. Een aantal jaren geleden
hebben de Vrienden de aanschaf
van een fraaie vleugel en een Johannesorgel bekostigd en sindsdien
organiseren zij jaarlijks een concert
voor bewoners en donateurs. Voor
een volle zaal bespeelde Hugo van
de Meij de vleugel en Jan Rozendaal
het orgel. Beide zeer getalenteerde
musici komen uit Katwijk. Het programma bestond uit een klassiek
deel met werken van onder andere
Bach en Händel, gevolgd door geestelijke muziek en als laatste werd
eigentijdse muziek ten gehore gebracht, waaronder nummers van Leonard Cohen, Frank Sinatra en Vicky Brown. Het publiek genoot zicht-

en hoorbaar van de prachtige muziek en de bekende liederen werden
uit volle borst meegezongen. Voorzitter Berry Philippa constateerde na
afloop dat er onder het publiek veel
zangtalent aanwezig was!

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl
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Gastendienst in
de Oosterkerk

Oost-Inn: Lunch
en creatief

Aalsmeer - Wie is God? God is
uniek, zegt de Bijbel. Hierover vertelt dominee Edjan Westerman tijdens de gastendienst in de Oosterkerk aanstaande zondag 12 februari. Cynthia van Echten (bekend
van Operatie Mobilisatie) komt zingen. Nieuwsgierig? Ook u/jij bent
welkom. De dienst begint om 10.00
uur in de Oosterkerk aan de Oosteinderweg 273. Voor de kinderen is er een crèche en een kinderdienst. Voor informatie: Betty Boor,
tel 0297-321636.

Aalsmeer - Woensdag 15 februari van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop en ontmoeting. Van 12.00 tot
13.00 uur staat weer de maandelijkse
lunch op het programma. Eet u mee?
’s Avonds wordt van 19.30 tot 21.30
uur een creatieve avond gehouden.
Het is deze keer een verrassing wat
er gemaakt gaat worden. Belangstellende zijn hartelijk welkom in de
Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen:
0297-325636 of 321636 of kijk op de
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Verdubbeling opbrengst bazaar

Cheque van OSA voor
schoolbanken in Niger
Aalsmeer - De laatste subsidiecheque van 2016 is uitgereikt aan
vertegenwoordigers van de bazaarcommissie van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Tijdens de
bazaar vorig jaar november is onder andere een bedrag van 1875 euro gereserveerd voor een project in
Niger. Het betreft de aanschaf van
schoolbanken voor een schooltje

in Chikal te Niger van Stichting Viva Sahel. Penningmeester Stef Holling van OSA heeft daarom een
cheque van 1875 euro uitgereikt ter
verdubbeling van de opbrengst van
de bazaar. Meer informatie over het
project is te vinden op de website:
www.vivasahel.nl. Voor meer informatie over OSA kan gekeken worden op www.osa-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Op donderdag 16 februari vanaf 13.30 uur organiseert
het ontmoetingscentrum een bijeenkomst over dementie die voor
iedereen toegankelijk is. Mensen
worden ouder. Naarmate de leeftijd hoger wordt neemt de kans op
dementie toe. Zoals een heup onderhevig is aan slijtage, zo zijn ook
de hersenen gevoeliger voor schade. Mensen merken dat doordat er
sprake is van toenemende vergeetachtigheid, soms veranderend gedrag, een verminderende woordenschat en bijvoorbeeld aan het feit
dat handelingen die voorheen makkelijk gingen ineens problemen geven.
Wat levert het op om hiermee naar
de huisarts te gaan, wat kan hij voor
je doen en hoe dan verder? De huisarts kan doorverwijzen, zo nodig
naar een neuroloog of een geriater,
maar de huisarts kan ook de specialist ouderengeneeskunde raadplegen. Huub Kleinjans wordt regelmatig geraadpleegd door de huisartsen in Aalsmeer. Hij kan adviseren bij de behandeling van dementie. Op donderdag 16 februari praat Ellen Millenaar, de coördinator van het ontmoetingscentrum,

Soepen op menu
Open Hof keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 17 februari om 18.00 uur wordt er weer een
maaltijd geserveerd in het Baken in
de Sportlaan 86. Op het menu staan
maaltijdsoepen. De kosten bedragen 4.50 euro per persoon. Vanaf
17.45 uur is de deur open. De maaltijd eindigt om ongeveer 20.00 uur.
Het doel van de Open Hof Keuken is
ontmoeting en deze is voor iedereen
toegankelijk. Opgeven kan via het
emailadres diaconie@pgaalsmeer.
nl of telefonisch bij het nummer van
de diaconie 06-41700923.

Landelijke opschoondag 25 maart

Oost ‘Koninklijk’ schoon
Aalsmeer - Zaterdag 25 maart is
er weer een Landelijke Opschoondag van Nederland Schoon. Overal worden de takken gesnoeid, de
blaadjes opgeruimd en naast de
sneeuwklokjes komt ook het zwerfafval te voorschijn. Supporter van
Schoon, Henriette Noya organiseert
op 25 maart een zwerfafvalactie in
de Koninklijke wijk van Oosteinde (de straten met namen van het
Koningshuis). Vind je het ook fijn
om je straat in de Koninklijke wijk
schoon te houden, maar doe je het
veel liever gezellig samen? Meld je
dan aan via de website van Nederland Schoon: www.supportervanschoon.nl. Mevrouw Noya gaat voor
een brede aanpak, want voor een
verandering in gedrag is een verandering in denken nodig. Daartoe is
er contact gelegd met Pauline van
Hesseling -van Zijl, de nieuwe directeur van PCBS De Brug. Immers
jong geleerd is oud gedaan. Nederland Schoon verzorgt educatiepakketten voor het basisonderwijs om
een bewustzijnsverandering teweeg
te brengen.
Ook de Woningbouwvereniging Eigen Haard en bewonerscommissie

Televisiepresentatrice Anita Witzier,
ambassadeur van het Reumafonds:
“Het Reumafonds is de belangrijkste
financier van onafhankelijk wetenschappelijk reumaonderzoek in Nederland. Het Reumafonds is volledig
afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Als collectant of
mede-organisator van de collecteweek bent u dan ook van groot belang. Als u meehelpt, helpt u het leven van 2 miljoen Nederlanders te
verbeteren.”
Al veel bereikt
De afgelopen 90 jaar heeft het Reumafonds al veel bereikt in de strijd
tegen reuma. Naast het financieren
van wetenschappelijk onderzoek
geeft het Reumafonds voorlichting,
ondersteunt patiëntenactiviteiten en
komt op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg.
Wilt u/jij ook helpen reuma de wereld uit te krijgen? Bel voor aanmelden als collectant, medeorganisator of meer informatie met Wim
Brocken via 0297-327885 of met het
Reumafonds in Amsterdam: 0205896471. Er kan ook een mail gestuurd worden naar vrijwilligers@
reumafonds.nl.

Bijeenkomst over dementie
in Ontmoetingscentrum

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
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Aalsmeer - Wilt u zich inzetten voor
een beter leven met reuma vandaag en een toekomst zonder reuma? Doneer dan iets van uw tijd en
word collectant of medeorganisator
voor de collecteweek van het Reumafonds van 13 tot en met 18 maart
aanstaande.
Reuma is de meest voorkomende
chronische ziekte in Nederland. Elke dag krijgen 700 mensen de diagnose reuma. In totaal kampen 2
miljoen Nederlanders met een vorm
van reuma, zoals artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma. Dat is 1 op
de 9 Nederlanders. Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Door veel
onderzoek en verbetering in de behandeling van reuma is het ‘typerende beeld’ van reumapatiënten met
kromme vingers of zittend in een
rolstoel achterhaald. Reuma is nu
een onzichtbare ziekte, maar heeft
nog steeds grote impact op het dagelijks leven. De grote meerderheid
van de reumapatiënten wordt dagelijks beperkt door pijn, vermoeidheid
of verminderde mobiliteit. De sleutel
om reuma helemaal de wereld uit te
helpen is nog meer wetenschappelijk onderzoek.

Aalsmeer-Oost zijn benaderd. Nederland Schoon voorziet in handschoenen en vuilniszakken. De gemeente Aalsmeer heeft ‘grijpers’ gedoneerd en de bewonerscommissie
Aalsmeer-Oost en de ondernemers
aan de Poldermeesterplein zijn ook
van plan om deze actie te ondersteunen. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd én vele handen maken licht
werk!
De opschoondag start zaterdag 25
maart vanaf 09.30 uur met koffie of
thee bij de Albert Heijn en wordt
rond 11.30 uur afgesloten.

‘Over geluk’ bij
inloop 65+

Kienavond bij
BV Hornmeer

Aalsmeer - Zondagmiddag 12 februari is weer de maandelijkse Inloop voor 65+ers in de Zijdstraat 55
(Doopsgezinde Kerk) van 15.00 tot
16.30 uur. Het thema voor de Inloop
is ‘Over geluk en zo’. Er klinkt een
verhaal, er wordt een lied gezongen
en de aanwezigen luisteren naar
muziek waar het thema ook in door
zal klinken. De inloop begint met
een kopje koffie of thee en de ontmoeting 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 vrijwillige bijdrage van 2 euro gevraagd. Ouderen
zijn van harte welkom! Voor vragen:
Ellen van Houten (06-14144344),
ouderenpastor.

Aalsmeer - Op woensdag 15 februari houdt de buurtvereniging Hornmeer haar traditionele kienavond.
Het belooft weer een spectaculaire
avond te worden. De dames inkoopsters hebben voor een ruim assortiment prijzen gezorgd, teveel om op
te noemen. Wel één prijs moet vermeld worden en dat is dat de zeer

begeerde boodschappenmand. Ook
weer aanwezig. Tevens wordt een
gigantische loterij gehouden, waarmee ook vele prijzen te winnen zijn.
Kom ook kienen en neem gerust de
buurman of buurvrouw mee. Aanvang 20,00 uur, zaal open vanaf
19.00 uur. Adres: Roerdomplaan 3.

met specialist Huub Kleinjans en
Praktijkondersteuner van huisartsenpraktijk Oosteinde Lydia Boelen. Iedereen is welkom om te komen luisteren en mee te praten. Inloop vanaf 13.15 uur in Irene in de
Kanaalstraat 12, Koffie en thee is
1 euro. Voor aanmelden en eventuele vragen kan contact opgenomen worden via telefoon nummer
06-22468574 of email emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl
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Akoestische Avonden in
Bacchus: Topweekend!
Een foutje in de krant vorige week.
In plaats van het verslag van het geweldige weekend met de (voorheen)
akoestische avonden, werden de
bands opnieuw aangekondigd. Nou,
is dit jaarlijkse evenement wel een
feest wat menigeen meerdere keren
per jaar zou willen meemaken, maar
ieder weekend? In ieder dan deze
week alsnog het verslag, te leuk om
niet te plaatsen:
Aalsmeer - Een heel groot succes
mogen de (voorheen) Akoestische
Avonden in Bacchus genoemd worden. Vrijdag 27 januari diverse leuke en speciale optredens in het volle culturele café en zaterdag 28 januari moest zelfs ‘nee’ gezegd worden bij de deur. Er stond een lange
rij buiten om Bacchus in te mogen.
Al voor aanvang werd gezegd vooral op tijd te komen, want het zou wel
eens druk kunnen worden. Geen
woord gelogen, zo bleek. Sommige zijn teleurgesteld naar huis gegaan, anderen hebben enige tijd geduldig gewacht tot er plek zou zijn.
De trekpleister zaterdag was wel de
Hobo String Band, in originele bezetting. Slechts enkele mailtjes over
en weer en een oefenavond waren
genoeg om het vijftal, na zeker zeven of acht jaar niet met elkaar gespeeld te hebben, gezamenlijk op
het podium te zien. Het publiek
vond het geweldig en genoot zichtbaar. Ook de bandleden hebben een
heel plezierige avond gehad. Het
voelde vertrouwd en het enthousiasme van het publiek deed brede grijnzen toveren op de gezichten
van Rob, Gerrit, Dick, Leen en Wil.
Het was een kort, maar krachtig optreden en smaakt volgens het vijftal naar meer. Er wordt al gesproken
over een tweede concert. Ook best

een nostalgisch tintje had het optreden van The Whatts, eveneens een
band die zo’n twintig jaar geleden
voor volle zalen zorgde in Aalsmeer
en omstreken en die sinds een kleine twee jaar weer met elkaar muziek maakt. André, George en Peter
zijn de bandleden van weleer en in
Bob op gitaar is een passend vierde
bandlid gevonden.
De handen gingen zaterdagavond
ook ‘dik’ op elkaar voor de gelegenheidsformatie Crazy met zangeres
Kirsten Spaargaren. Haar vertolking
van ‘Crazy’ van Adèle deed het geroezemoes in de zaal vervagen. Wat
mooi! Complimenten verdienen ook
gitarist Otto Cepella, het Aalsmeers
Saxofoonkwartet en Ten Beers After,
die voor een feestelijke afsluiting
van het weekend vol muziek zorgde.
De (voorheen) Akoestische Avonden was er dit keer wel één van reunies houden, want de vrijdagavond
werd afgesloten door de band Hasty Marriage met de broers Tas en de
broers Bouwense. Het vijftal had na
twaalf jaar besloten om maar weer
eens bij elkaar te komen om te kijken of de muziek van toen er nog
steeds inzit. Nou, dit zit wel goed.
Een heerlijk optreden met een hoog
rock-gehalte. Vrijdag kende een
verrassende opening. ‘Op Maandag’
met Job, Jan-Willem en Wietske, die
sinds kort als zangeres van zich laat
horen. Zeker mee doorgaan, kreeg
ze als advies.
Veel lof was er ook voor de jonge
bands Wednesday en The Estate en
dat muziek maken voor alle leeftijden is, bewezen de (oudere) heren
van Blues 4, die op Bob Dylan songs
trakteerden. Voor muziekminnend
Aalsmeer weer een topweekend. In
ere houden deze (voorheen) Akoestische Avonden!

Film ‘Suffragette’ voor
ouderen in bioscoop
Aalsmeer - Dinsdag 14 februari
is er weer een speciale filmmiddag
voor ouderen in Bioscoop Aalsmeer
Dit keer wordt de film ‘Suffragette’
vertoond. De topacteurs Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben
Wishshaw en Meryl Streep als Emmeline Pankhurst spelen de hoofdrollen in de film ‘Suffragette’. Het
krachtige drama van Sarah Gavron
is de eerste speelfilm over de werkelijke strijders bij de Suffragettes. Dat waren niet de hoogopgeleide vrouwen uit de hoogste klassen, maar de arbeidsters die ervoeren dat hun vreedzame protesten tot
niets leidden. De enige kans op verandering die overbleef was radicalisering en geweld. In hun strijd voor
gelijke rechten zetten zij alles op
het spel: hun banen, hun gezinnen,
hun kinderen en hun leven. Maud
(Carey Mulligan) was zo’n strijder.
Het verhaal van haar gevecht voor
vrouwenrechten is meeslepend en
schokkend als een thriller en tegelijkertijd hartverscheurend en inspirerend. De film begint om 13.30

Valentijn met
Badaboom
Aalsmeer - Een heuse Valentijns
Speciaal presenteert comedyclub
Badaboom op dinsdag 14 februari.
Er hangt ‘love in the air’ tussen de
lachsalvo’s van de comedians in de
club in Studio’s Aalsmeer. Op deze

uur. Verzamelen vanaf 13.15 uur in
de hal van Studio’s Aalsmeer aan
de Van Cleeffkade. De kosten zijn
6,50 euro, inclusief een kopje koffie of thee.
‘Fifty Shades Darker’
Jamie Dornan en Dakota Johnson
zijn terug als Christian Grey en Anastasia Steele in de nieuwe spraakmakende film ‘Fifty Shades Darker’, gebaseerd op het tweede boek (Vijftig Tinten Donkerder) van de bestselling boekenreeks van E L James.
Gisteren, woensdag 8 februari, presenteerde Bioscoop Aalsmeer een
speciale Ladies Night rond deze
film. Vanaf vandaag, donderdag 9
februari, kan ‘gewoon’ in het pluche
plaats genomen worden in de grote
zaal van Studio’s Aalsmeer.
Deze romantische film duurt 125
minuten en wordt gedraaid in Bioscoop Aalsmeer op donderdag 9, vrijdag 10, maandag 13 en woensdag
15 februari om 21.00 uur, zaterdag
11 februari om 14.45 uur en zondag 12 en dinsdag 14 februari om
18.45 uur.
speciale dinsdagavond trakteert Badaboom een top line-up met onder
andere Arie Koomen, Jennifer Evenhuis en Wilko Terwijn. De presentatie van deze speciale Valentijns Special is in handen van de vaste MC
Menno Stam. Badaboom is van
20.30 tot 22.30 uur in The Club van
de Studio’s aan de Van Cleeffkade.
Kaarten via Ticketmaster.

Concert Con Amore en Vivace
zondag in de Spil Kudelstaart
Kudelstaart - Op zondag 12 februari wordt in de Spil een afwisselend
concert gegeven door Aalsmeers
Vrouwenkoor Vivace onder leiding
van Irma Zethof en Aalsmeers Mannenkoor Con Amore met dirigent
Theo v.d. Hoorn. De muzikale begeleiding is in handen van pianiste Oksana Polman. De beide dirigenten
hebben een programma samengesteld van populair tot licht klassiek.
De koren zingen een eigen repertoire, maar zullen ook gezamenlijk een
aantal liederen ten gehore brengen.
De beide dirigenten zullen afwisselend de koren dirigeren als ook een
solo voor hun rekening nemen. Het
programma is voor elk wat wils. De

beide koren zijn ervan uitgegaan dat
de concertbezoekers stukken zullen
herkennen, maar ook nieuwe werken kunnen ontdekken, een feest
van mooie koormuziek in verschillende stijlen en uitvoering. Vivace
en Con Amore zijn ongeveer even
groot in sterkte.
Er zullen ongeveer 80 à 90 zangers en zangeressen op het podium staan. De koren zien er naar uit
om voor een goed gevulde zaal een
mooie prestatie neer te zetten. Het
concert begint om 14.30 uur, kerk
open vanaf 14.00 uur. Kaarten aan
de zaal à 10 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar half geld. Iedereen
is van harte welkom.

AGENDA

‘Gouden Jaren van Ons’ in
uitverkocht Crown Theater
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
4 februari was het weer eens een
drukke bedoening in Crown Theater Aalsmeer. Een tot aan de nok toe
gevulde theaterzaal was een feit. Alle bezoekers genoten volop van de
voorstelling ‘De Gouden Jaren van
Ons’. Cor Bakker leidde een geweldig combo, bestaande uit drummer
Marcel Serierse, de bekende accordeonist Gert Wantenaar, Bastiaan Mulder op gitaar, Danny Malando aan de contrabas en op gitaar en zangeres Rebecca Lobry
met haar zoetgevooisde stemgeluid. De kijk- en luisterproductie, die
haar première vierde in Aalsmeer,
werd een feest der herkenning. Er
werden, door toevoeging van historische beelden uit onder andere het
Polygoon bioscoopjournaal en oude fragmenten uit televisieseries,
herinneringen opgehaald van tijden
van weleer. De jaren vijftig tot en
met tachtig kwamen voorbij. Zo was
er de tune van de Fabeltjeskrant,
Swiebertje en tal van andere bekende liedjes, werden er beelden getoond van hoe de huisvrouw nieuwe hulpmiddelen kon gebruiken zoals wasmachine of hakmolen, zagen
de toeschouwers nog één keer Elvis
en Brigitte Bardot voorbijkomen en
werd er luidkeels meegezongen met
Obladi Oblada van de Beatles. Alle
leden van de band zongen, naast de
geweldige zangeres, mee. Zo bracht

Danny Malando het nummer ‘Toen
was geluk heel gewoon’ en Gert genoot met volle tuigen toen hij het
liedje ‘Op een mooie Pinksterdag’
mocht vertolken. Na afloop vertelde
de vriendelijke accordeonist uit het
Malando Orkest dat het zo leuk was
om eens iets anders te doen dan anders. Zijn collega Rebecca was enthousiast over de volle zaalbezetting. Aan het einde van de interactieve show werd gehoor gegeven
aan het verzoek van Cor om van de
stoelen af te komen en mee te dansen. Want wie had de twist nou niet
gedanst in zijn of haar jonge jaren?
Wetende dat de gemiddelde leeftijd in de zaal zeker zo rond de vijfenzestig jaar was, was het uniek te
noemen dat het ensemble dat mooi
voor elkaar kreeg. Een geslaagde
theateravond dus!
Door Miranda Gommans

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Zaterdagavond in Bacchus

KCA Jazz met The New
Conrad Miller Trio
Aalsmeer - Uit Coen Molenaar (piano), David de Marez Oyens (bas) en
Enrique Firpe (drums) bestaat The
New Conrad Miller Trio. Dit unieke
trio van door de wol geverfde musici
presenteert zichzelf aanstaande zaterdag 11 februari in Bacchus. Coen
Molenaar en Enrique Firpe speelden
jaren samen met vocalisten Deborah J. Carter en Josée Koning; David
de Marez Oyens en Coen Molenaar
toeren nog steeds met de legendarische gitarist Jan Akkerman. Davids voorliefde voor ritmes van over
de hele wereld klikt als vanzelf met
Enrique’s rijke wereld van het slagwerk. Door de verschillen, in zowel
muzikale als persoonlijke achtergrond van de drie musici, brengt dit
nieuwe akoestische pianotrio een
originele en frisse mix van stijlen en
sferen. Het gebruik van Zuid-Amerikaanse ritmes en harmonieën ge-

combineerd met zowel traditionele Jazz als Blues & Soul resulteert
in lyrische, impressionistische composities. Arrangementen die klinken
melancholiek, maar op het zelfde
moment ‘joyful’. Klassieke harmonie
en contrapunt gecombineerd met
‘high energy’, authentieke sterke
‘groove’, brengen een nieuwe kleur
en dimensie aan binnen het traditionele pianotrio. De lang gekoesterde wens om samen in deze bezetting te spelen kwam in een stroomversnelling toen het Duitse platenlabel Mocher Music het trio uitnodigde om dit voorjaar een CD op te
nemen. Het KCA jazzconcert in Cultureel Café Bacchus aan de Gerberastraat begint zaterdagavond 11
februari om half tien. Toegang: uw
gift. Inlichtingen Reinoud Staps, tel.
0297-325304 en Pierre Tuning, tel.
0297-360355.

Zondagmiddag livemuziek

No Doubt/Gwen Stefani
undercover in The Shack
Oude Meer - Zondagmiddag 12 februari staat er weer een hele gave undercoversessie op het Shack
podium in Oude Meer. Professionele muzikanten gaan undercover!
Drummer Chris v.d. Meer heeft wederom een stel kei-goeie muzikanten bij elkaar gevonden om een eerbetoon te brengen aan No Doubt/
Gwen Stefani, met onder andere de
gewéldige Renske de Boer in de rol
van Gwen Stefani. Menigeen heeft
ze in de jaren negentig allemaal
uit volle borst meegezongen: Don’t
Speak en Just A Girl, de grote hits
van No Doubt met frontvrouw Gwen
Stefani. Ze had het soort look waar
menig ouder niet echt blij van werd,
platinablond, roze of blauw haar
en een middenrif die voortdurend
blootgesteld werd. Maar voor vele
opstandige en eigenzinnige meisjes
uit die generatie was deze excentrieke zangeres een idool! No Doubt is een alternatieve Rockband met
invloeden uit de ska en new wave
waar Gwen veel succes mee boekte.
Na het uitkomen van het album Tragic Kingdom in 1995 werd de groep
internationaal bekend. De singles
‘Just a girl’ en ‘Don’t Speak’ werden
grote hits. Het laatste nummer be-

reikte in Nederland de nummer één
positie. Van het album Tragic Kingdom zijn meer dan 15 miljoen exemplaren verkocht. Latere hits van de
groep waren onder meer ‘Hey Baby’, de cover van het Talk Talk-nummer ‘It’s my life’ en ‘Underneath it
all’. Maar ook solo heeft Gwen Stefani succes geboekt. Het wordt weer
een middag om in te lijsten met
naast zangeres Renske de Boer op
gitaar Loek Hauwert, op toetsen Johan Leon van ‘t Zand, op basgitaar
Hidde Roorda en op drums Chris
van der Meer. Zondag 12 februari is
The Shack gaat zondag 12 februari open vanaf 15.00 uur. De No Doubt/Gwen Stefanie undercover begint
om 16.00 uur en de entree is 8 euro.
Agenda:
Zondag 19 februari: AJ Plug! Een
van de meest succesvolle band
van dit moment met een fantástische zangeres! Zondag 26 februari:
Johnny Laporte Live. Samengesteld
rondom Barrelhouse gitarist Johnny La Porte met special guest Ruben Hoeke! Kijk voor het volledige
programma op www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Muziek
Vrijdag 10 februari:
* Tiende editie Groep 8-feest in Bon
Ami, Dreef van 19.30 tot 22.30u.
* De Bandbrouwerij voor muzikanten in N201, Zwarteweg v/a 20.30u.
Ook op 17 februari.
Zaterdag 11 februari:
* Jazz met The New Conrad Miller
Trio in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Nachtruis (techno) met Blanda,
Noah en Kegffnayy in N201 v/a 22u.
Zondag 12 februari:
* Tekst- en muziekvoorstelling ‘De
Vergelding’ in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat vanaf 15.30u.
* No Doubt/Gwen Stefani undercover in The Shack, Schipholdijk 253b
in Oude Meer vanaf 16u.
Films
9 tot en met 12 februari:
* Animatie De Lego Batman film in
Bioscoop Aalsmeer in 2D en 3D.
* Romantische film ‘Fifty Shades
Darker’ in Bioscoop Aalsmeer.
Zondag 12 februari:
* Thriller ‘Brimstone’ in Bioscoop
Aalsmeer om 21.15u.
Dinsdag 14 februari:
* Filmmiddag senioren met ‘Suffragette’ in Bioscoop Aalsmeer, Van
Cleeffkade. Aanvang: 13.30u.
Exposities
Zaterdag 11 februari:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u.
Tot en met 12 maart:
* Expositie ‘De Ploegh en route’ in
het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9
om 16u. Open: Donderdag tot en
met zondag tussen 14 en 17u.
Tot en met eind maart:
* Portretten van Amanda Poortvliet
bij PACA in Lakenblekerstraat.
Tot en met 1 april:
* Foto’s van Wendy Noordam bij makelaardij Eveleens in Punterstraat 2.
Tot en met 13 april:
* Exposities Michael Glanz en posters van The Madness in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
Vanaf 18 februari:
* Expositie Carnavale dell’Arte in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg.
Zaterdag opening op 16u.
Diversen
Donderdag 9 februari:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis

• Nieuwe Meerbode
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Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie in Rijsenhout in De
Reede, Schouwstraat vanaf 19.30u.
9 en 10 februari:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Oude Veiling, Marktstraat. Inloop donderdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
Vrijdag 10 februari:
* Amsterdam centraal in Inloopcentrum voor ouderen in Irene, Kanaalstraat van 14 tot 15.30u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zondag 12 februari:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in
SCW-gebouw, Konnetlaantje, Rijsenhout van 9.30 tot 13.30u.
* Vogeldag met diverse activiteiten
op kinderboerderij Boerenvreugd,
Hornmeer van 11 tot 15u.
* Inloop voor 65+ bij Doopsgezinde
Gemeente, Zijdstraat 55 van 15 tot
16.30u. Thema: Over geluk en zo.
Maandag 13 februari:
* Bijeenkomst Videoclub ‘Hoe maak
je filmportret?’ in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
Dinsdag 14 februari:
* Dartcompetitie in ’t Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 15 februari:
* Inloop bij Oost-Inn van 9.30 tot
11.30u. Lunch 12 tot 13u. En creatieve avond 19.30 tot 21.30u. In Mikado, Catharina Amalialaan 66.
* Reünie VIA (vrouwenvereniging)
in Dorpshuis Kudelstaart,10 tot 12u.
* Spelletjes voor ouderen (55+)
in wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 tot 16.30u.
* OVAK ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Kienavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Donderdag 16 februari:
* Bijeenkomst over dementie in Ontmoetingscentrum in gebouw Irene,
Kanaalstraat vanaf 13.30u.
* Vergadering en speelavond DES in
De Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Lezing Groei en Bloei over fietstocht door grensgebied Pakistan in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
3 vanaf 20u.
Vrijdag 17 februari:
* Open Hof Keuken. Maaltijdsoepen
op menu. In ‘t Baken, Sportlaan van
18 tot 20u.
Vergaderingen
Donderdag 9 februari:
* Raadsvergadering in gemeentehuis. Aanvang: 20u.

Techno feest Nachtruis in
vernieuwde club N201
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
11 februari gaat eindelijk de vernieuwde club N201 open na een
grondige verbouwing. Dit werd mogelijk na een crowdfunding actie
vorig najaar. Het zaalgedeelte is opnieuw ingedeeld met een vast podium en een nieuwe kleedkamer voor
de artiesten. De bezoekers worden
getrakteerd op een grote bar in de
danszaal en een aparte rokersruimte náást het podium. Ook is er achterin een nieuwe zithoek gecreëerd.
Er is een compleet nieuw lichtplan aan het plafond gekomen wat
z’n uitwerking op de dansvloer zeker niet zal missen. Het geluid, toch
altijd al het paradepaardje van de
N201, heeft ook een upgrade gehad
waarmee de Techno klanken nog
beter tot z’n recht gaan komen.
Nachtruis gaat alweer z’n derde jaar
in als Techno organisatie en heeft
al vele top artiesten uit de Techno

scene mogen verwelkomen. Aanstaande zaterdag zullen de volgende artiesten hun opwachting maken: DJ Blanda. Deze goedlachse
DJ uit Brabant draait voornamelijk
in het zuiden van het land maar is
steeds vaker te spotten in de randstad en op steeds grotere feesten.
Nina de Koning had zich al eens
bewezen op één van de Nachtruis
pre-party’s, maar zal nu prime time
haar eigenzinnig geluid laten horen. Tegelijkertijd viert ze ook nog
eens haar verjaardag! Uiteraard
zijn de resident DJ’s Jor-D en Mister Marcel ook weer van de partij. De avond wordt stevig afgesloten door het duo Noach & Kegffnayy. Zij gaan verder waar Techno
ophoudt. De organisatie verwacht
zaterdag zoals altijd weer een volle
zaal. De toegang is 10 euro, iedereen die voor middennacht binnen is,
betaalt slechts 5 euro.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Statief voor ukelele
€ 13,95
KOOPJE:

Akoestische
gitaarversterker
‘Stagg’ € 98,-

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Elektrische gitaar ‘SX’
(div. kleuren)

€ 165,-

TIP:

Uitgebreid assortiment
Muziek(les)boeken

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

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

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Angulo Garcia
Chiavazzo
Chiavazzo
Chiavazzo
Chiavazzo

K.J.
R.V.
A.
A.J.
K.M.

21-06-1976
02-10-2008
02-08-1952
19-11-2002
13-03-2001

01-02-2017
01-02-2017
01-02-2017
01-02-2017
01-02-2017

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit?
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel.
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie
van het besluit mee.
IS UW IDENTITEITSBEWIJS GESTOLEN OF VERMIST?
Vanaf 1 februari 2017 kunt u zowel bij verlies als diefstal
van een Nederlands paspoort, id-kaart of rijbewijs bij uw gemeente een nieuw document aanvragen. U vult een zogeheten
verklaring van verlies of diefstal in. U hoeft dus geen aangifte
bij de politie te doen.
Valse meldingen
Om misbruik te voorkomen, controleert de gemeente alle aanvragen. Valse meldingen worden streng aangepakt. Bij een
vermoeden van misbruik wordt de politie ingeschakeld.
LAAT UW STEM HOREN!
TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017
Op woensdag 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de
Tweede Kamer. Laat uw stem niet verloren gaan en ga stemmen!
U kunt stemmen in ieder stemlokaal in Aalsmeer
Met uw stempas kunt u in elk stemlokaal in Aalsmeer stemmen. Het stembureau dat op uw stempas staat vermeld, is
slechts een voorbeeld. Vergeet niet uw stempas en een geldig
identiteitsbewijs mee te nemen. Zonder deze documenten is
het niet mogelijk uw stem uit te brengen. Als u zelf niet kunt
stemmen, kunt u iemand machtigen. Uw stempas ontvangt u
eind februari en de kandidatenlijst begin maart. Waar u kunt
stemmen, hoe u iemand kunt volmachten en ander handige
informatie over de verkiezingen vindt u op: www.aalsmeer.nl.
CMYK / .eps

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

op www.aalsmeer.nl) of http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Aalsmeer/-1/-1_1.html
- Een duidelijk zichtbare en goed leesbare aanduiding
van de leeftijdsgrens bij de voor het publiek bestemde
toegangsdeur(en)
- Eventueel gebruik van het terras
Wilt u reageren op dit bericht of heeft u vragen, dan kunt u
contact met opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid, cluster Drank en Horeca. Dit kan telefonisch op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 16.30
uur op tel. 020-5404911.
OMGEVINGSVERGUNNING IN AFWIJKING VAN HET
BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED OOST,
AALSMEERDERWEG (NAAST) 378 (Z-2016/036160)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij, ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend voor de nieuwbouw van een
vrijstaande woning op het perceel Aalsmeerderweg (naast)
378 (IDN: NL.IMRO.0358.OIAVHB02xK-VG01). Dit perceel is
gelegen tussen de percelen Aalsmeerderweg 376 en 378. Direct naast het perceel is een vrijstaande woning aanwezig, dit
betreft het adres Aalsmeerderweg 378. De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Landelijk
Gebied Oost. Om deze reden is een uitgebreide procedure voor
de omgevingsvergunning in afwijking van het geldende bestemmingsplan benodigd.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
voor de woning zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van de Aalsmeerderweg en vanwege het industrielawaai van Schiphol Oost. Uit het onderzoek blijkt tevens
dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk en
effectief zijn. Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder
is het mogelijk om voor de geluidbelasting van het wegverkeer een ontheffing te verlenen en ingevolge artikel 45 van
diezelfde wet is het mogelijk om voor de geluidbelasting van
het industrielawaai een ontheffing te verlenen.
Ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (beschikking), de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking
hebbende stukken liggen met ingang van 10 februari 2017
voor 6 weken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag t/m
vrijdag van 8:30 tot 14:00 (vrije inloop). Op woensdag is
de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.
- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-Leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm;
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis
van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aanmelden via
centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en
woensdag tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.3016.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12:30 uur);
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB02xK-VG01
Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een belanghebbende die ten aanzien van het ontwerp van de omgevingsvergunning tijdig bij het college van burgemeester
en wethouders een zienswijze heeft kenbaar gemaakt en door
de belanghebbende die kan aantonen daartoe redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link:
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20
overheidsorganisatie/33.
Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING IN
AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN UITERWEG
PLASOEVERS 2005, UITERWEG 228 KWEK
(Z-2015/058542)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor
het dempen van twee niet doorvaarbare sloten, het afgraven
van gronden (ter compensatie van het gedempte water) en
het vervangen van beschoeiing op het perceel achter Uiterweg
228 kwek (IDN: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xAE-OW01). Het perceel betreft een terrein zonder bebouwing en/of verharding
en is gelegen achter de bedrijfsbebouwing van de adressen Uiterweg 228 en Uiterweg 232. Aan de oostzijde is de bedrijfsbebouwing van Uiterweg 220 gelegen en aan de noordzijde
het perceel Uiterweg 244. De gewenste ontwikkeling past niet
binnen het geldende bestemmingsplan Uiterweg Plasoevers
2005. Om deze reden is een uitgebreide procedure voor de
omgevingsvergunning in afwijking van het geldende bestemmingsplan benodigd.
Ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (ontwerp beschikking), de ruimtelijke onderbouwing
en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met
ingang van 10 februari 2017 voor 6 weken op de volgende
wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag t/m
vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is
de balie open van 8.30-20.00 uur.
- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-even/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm;
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis
van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aanmelden via
centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en
woensdag tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.3016.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB09xAE-OW01
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Vlinderweg 3, 1432 MZ (Z-2017/004526), het vervangen
van een pannendak naar een rieten dak
- Aalsmeerderweg 17, 1432 CG (Z-2017/004812), het vervangen van een kas en een houten schuur/paardenstal
- Ophelialaan 30, 1431 HJ (Z-2017/005070), het plaatsen
van een trap van balkon 1e verdieping naar de achtertuin
- Uiterweg 145, 1431 AD (Z-2017/005231), het plaatsen
van een elektronisch hekwerk
- Haydnstraat 2, 1431 ZB (Z-2017/006045), het plaatsen
van een aanbouw (achter), het plaatsen van kozijnen, het
oprichten van een dakopbouw
- Dreef 3, 1431 WC (Z-2017/006030), het ontkoppelen van
het onbemand tankgedeelte van het achterliggende garage/wasbedrijf
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen.
- Aalsmeerderweg 283 A, 1432 CN (Z-2017/062253), het
wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van een dakkapel. Verzonden: 27-01-2017
- Zijdstraat 67, 67A en 67B, 1431 EB (Z-2016/027913), het
verbouwen van een winkelruimte en woning aan de voorzijde van het pand en het verbouwen van een bedrijfsruimte op de eerste en tweede verdieping tot de woning.
Verzonden: 31-01-2017
- Mr. Jac. Takkade 9B, 1432 CA (Z-2016/053948), het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- uitrit.
Verzonden: 01-02-2017
- Uiterweg 164, 1431 AS (Z-2016/056409), het bouwen van
een steiger en overkapping terras. Verzonden: 02-02-2017
- Kerkweg 30, 1432 EJ (Z-2016/061573), het uitbreiden van
een woonhuis. Verzonden: 31-01-2017
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
Ontvangen meldingen
- Raadhuisplein 1, 1431 EH (Z-2017/005375), brandveilig
gebruik t.b.v. raadzaal Aalsmeer
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Turfstekerstraat 30, 1431 GE (Z-2017/003977), activiteitenbesluit t.b.v. het starten van het bedrijf Rosenboom
Reklame B.V.
- Zwarteweg 147, 1431 VL (Z-2017/004320), activiteitenbesluit t.b.v. het veranderen van het bedrijf Trubeka Techniek
Holding
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Aalsmeerderweg 25, 1432 CG (Z-2016/064298), het aanleggen van een in- en uitrit en het plaatsen van een dam.
De beslistermijn is verlengd met 6 weken.
- Dorpsstraat 102, 1431 CG (Z-2016/067797), het verhogen
van de kap en plaatsen van dakkapellen. De beslistermijn
is verlengd met 6 weken.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2016/055645), het vervangen van 2 lichtmasten en het plaatsen van 2 lichtmasten voor sportveldverlichting. Toelichting: aanvraag is
door de aanvrager ingetrokken
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Westeinderplassen (Z-2017/004833), Groepskamperen van
1 april tot 1 november 2017, ontvangen 26 januari 2017
- Hornweg 187, 1432GH Z-2017/005328), Jac Stammes
toernooi op 15 en 16 april 2017, ontvangen 31 januari
2017

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Diverse straten in Kudelstaart (Z-2016/064520), Carnavalsoptochten Kudelstaart op 25 en 26 februari 2017, verzonden 2 februari 2017
- Westeinderplassen, E1476, E1469, E1468 (Z-2017/002335),
Groepskamperen op scoutingeilanden van 1 mei t/m 31 augustus 2017, verzonden 2 februari 2017
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
VENTVERGUNNING (VERLEEND)
- Gemeente Aalsmeer (Z-2017/002968) verkoop consumptie-ijs van 15 maart t/m 15 oktober 2017, verzonden 1
februari 2017
EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 72 (Z-2017/004441) Hotel Restaurant de Jonge Heertjes, ontvangen 25 januari 2017
EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Van Cleeffkade 15 (Z-2016/060914) Studio’s Aalsmeer Horeca .B.V., verzonden 30-01-2017

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 72 (Z-2017/004441) Hotel Restaurant de Jonge Heertjes, ontvangen 25 januari 2017
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.
- Van Cleeffkade 15 (Z-2016/060914) Studio’s Aalsmeer Horeca .B.V., verzonden 30-01-2017
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 72 (Z-2017/004441) Hotel Restaurant de Jonge Heertjes, ontvangen 25 januari 2017
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Van Cleeffkade 15 (Z-2016/060914) Studio’s Aalsmeer Horeca .B.V., verzonden 30-01-2017
INGETROKKEN AANVRAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Industrieterrein Lakenblekerstraat/ Flora Oost (Z2017/003151) ventvergunning voor een lunchbus voor de

periode van 1 maart 2017 tot 1 maart 2018, ingetrokken
31 januari 2017
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.
TER INZAGE
t/m 16-03-17 Ontwerpbestemmingsplan ‘3e herziening
Woonarken – Uiterweg 159 ’ en ontwerpbestemmingsplan ‘4e herziening WoonarkenUiterweg 154’ met bijbehorende stukken
t/m 23-03-17 Omgevingsvergunning in afwijking van het
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost,
Aalsmeerderweg (naast) 378 (Z-2016/036160)
(aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (beschikking), de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking hebbende stukken)
t/m 23-03-17 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning
in afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg Plasoevers 2005, Uiterweg 228 kwek (Z2015/058542). ( aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (ontwerp-beschikking), de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Profiteer in februari van onze acties
en ontvang tot € 3.000,- voordeel*
Nog 32 Renault-modellen op voorraad met € 500,- extra voordeel**

Renault CLIO

€ 13.860,-

incl. € 1.500,- voordeel

Renault TWINGO
Renault MÉGANE

€ 18.840,-

incl. € 2.500,- voordeel

Renault CAPTUR
Renault TALISMAN

€ 31.370,-

incl. € 3.000,- voordeel

Renault SCÉNIC

€ 23.860,-

incl. € 2.500,- voordeel

Renault ESPACE

€ 42.770,-

incl. € 3.000,- voordeel

Renault KADJAR

€ 24.560,-

€ 17.340,-

€ 9.990,-

incl. € 1.600,- voordeel

incl. € 1.750,- voordeel

incl. € 2.500,- voordeel

Nu op verschillende modellen inclusief Easy Life Pack t.w.v. maximaal € 790,-***
Aalsmeer Zwarteweg 93, tel. (0297) 38 30 80
Amstelveen Traviatastraat 2, tel. (020) 426 39 50
Badhoevedorp Sydneystraat 18, Lijnden, tel. (020) 659 42 00

Hillegom Arnoudstraat 4, tel. (0252) 43 30 43
Uithoorn Zijdelweg 53, tel. (0297) 56 30 44

Genoemde prijzen zijn inclusief het bij de modellen vermelde voordeel en onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de klant. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de klant en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. * € 3.000,- voordeel geldig op de Talisman en Espace. ** € 500,- extra voordeel alleen
van toepassing op voorraadmodellen en bij registratie in februari 2017. *** Gratis upgrade Easy Life Pack alleen van toepassing op de Clio (Estate), Captur, Mégane (Estate), (Grand) Scénic en Kadjar. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl/verkoopvoorwaarden voor de verkoopvoorwaarden.
Min./max. verbruik: 3,5-6,2 l./100 km. resp. 27,8-16,1 km./l. CO2: 90-140 gr./km.

www.renault-nieuwendijk.nl
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Opening door Ans Markus

Overvolle zaal bij Bob & Gon

Tien jarig jubileum galerie
Sous-Terre gaat van start

De oesterkus van Carmen
Aalsmeer - Zondag 5 februari een
overvolle zaal vol vrolijke mensen bij
Bob & Gon. Het is iedere keer weer
een feest om een middag in zo een
mooie sfeervolle omgeving door te
brengen waar je verwend wordt met
een goed optreden. Waar je een glas
wijn kan drinken en je tot slot ook
nog rozen mee naar huis krijgt.
Dit keer kwam Carmen Sars met
aan haar zijde Stefan Stasse optreden. Zij werden begeleid door Hans
Vromans (piano) Peter Tiehuis (gitaar) en Jan Koper (saxofoon).
Voor het podium werd betreden
door het kwintet, las Wilbert Streng
met zijn sonore stem de tekst voor
van de drie door de jury gekozen
genomineerden van de ‘Café taferelen’ wedstrijd. Het was Wim Hekkenberg, die volgens Sven Ratske
het meest voor de prijs in aanmerking kwam. Uit handen van de kunstenaar en gastheer Bob nam de
blij verraste winnaar het gewonnen
bloemen schilderij in ontvangst.
Loftrompet
Carmen Sars verdient de credits,
maar haar begeleiding is van een
overstijgende klasse! Het zijn dan
ook niet de eerste de beste muzikanten waarmee zij zich omringd.
Hans Vromans is vaste pianist bij het
Metropole Orkest, heeft met vele
muzikale helden gespeeld en blijkt
ook nog eens amateur goochelaar
te zijn. Peter Tiehuis waarvan Stefan Stasse opmerkte: “Dat ik bij die
man in de buurt mag zijn.” Ach enige verdrijving hoort bij theater maar
de gitarist die onder andere de recent overleden Toets Tielemans begeleidde dwingt met zijn spel ook
wel heel veel respect af. En dan Jan
Koper, alweer volgens Stasse: “Het
best bewaarde geheim van Europa.”
Niemand zal hem tegenspreken. Het
programma was afwisselend opgebouwd met zang en poëzie. De middag stond in het teken van Valen-

tijnsdag en de singer-songwriter
Carmen Sars wist hier goed op in te
spelen, met veel overtuiging bezong
zij de vele facetten van de liefde. En
natuurlijk kom je dan niet om Ramses heen. “Omdat hij ons allen heeft
gered van de middelmaat en van de
preutsheid.” De luisteraars van zender radio 5 moesten ’s morgens hun
vaste presentator missen, maar de
aanwezigen bij Bob & Gon hadden
de man, die als hij ‘lekker in zijn laag
zit’ de mooiste stem van Nederland
heeft, in hun midden. Willeke Alberti
was graag incognito gebleven, maar
ontkwam niet aan de schijnwerpers. Zij was speciaal voor Carmen
gekomen en ach nu zij toch de microfoon onder haar neus kreeg, wilde zij graag de loftrompet afsteken
voor een zangeres, die haar eigen
teksten schrijft, die ook graag gezongen worden door andere zangeressen waaronder Willeke. Dat Carmen heerlijk kan koken, een kookboek heeft geschreven dat op een
uitgever wacht, was een mooi bruggetje naar de oesterkus. Deze gaat
als volgt: Men neme een oester en
een glaasje pinot blanc en een partner om de oester mee te delen. “U
hapt de oester af van de schelp, rolt
hem even door de mond - niet inslikken! - dan geeft u de oester door
aan uw partner, neem daarna een
slokje wijn.” Er waren genoeg gegadigden om de oesterkus uit te proberen. Een mooi portret werd er geschetst van Joop Braakhekke. Voor
velen zal het nieuw zijn geweest zijn
dat de smaakmaker van Amsterdam graag zong. “Hij deed dat met
een allure alsof hij in Ahoy stond.”
De middag werd afgesloten met een
duet: “Ik ben zo toe aan samen en
één en één is twee en ik geloof in
ons.” Na iedereen een mooi Valentijn te hebben gewenst verdween
het vijftal van het podium met armen vol prachtige rozen.
Janna van Zon

Bedenk de nieuwe naam en win

Opening nieuw tiener- en
jongerencentrum
Kudelstaart - Op zaterdag 4 maart
van 15.00 tot 19.00 uur opent het
nieuwe centrum voor tieners en jongeren in Kudelstaart feestelijk haar
deuren. Het centrum aan de Graaf
Willemlaan 1 is al in gebruik, maar
van een officiële opening was het
nog niet gekomen. Wethouder Gertjan van der Hoeven verricht de officiële opening door de onthulling
van de nieuwe naam. Tieners, jongeren, ouders, buurtgenoten en belangstellenden: iedereen is van harte welkom op de deze feestelijke middag. Er is natuurlijk van alles te doen. Zo geven Cultuurpunt
Aalsmeer en Sportservice Aalsmeer
workshops en is er een kop koffie
met wat lekkers!
Nieuwe naam?
Voordat de wethouder de naam van

dit centrum kan onthullen, moet deze nog wel verzonnen worden. Help
jij bij het bedenken van de ultieme naam voor dit nieuwe centrum?
Stuur je idee voor 20 februari naar
tessa@debinding.nl. Wie weet staat
de naam die jij hebt bedacht binnenkort groot op het pand!
De beste inzending wordt beloond
met een Ice Watch.
Inlopen
Het centrum is er voor tieners en
jongeren van 10 tot en met 23 jaar.
De tieners van 10 tot en met 15 jaar
zijn welkom bij de inlopen die de
Binding organiseert. De jongeren
vanaf 15 jaar kunnen terecht bij de
inlopen van DOCK. Kijk voor meer
informatie over deze inlopen op de
websites van de beide organisaties:
www.debinding.nl en www.dock.nl.

Aalsmeer - In 2017 bestaat Galerie
Sous-Terre Aalsmeer tien jaar en dat
wordt gevierd met spraakmakende
tentoonstellingen en evenementen
met een theatraal karakter. Het speciaal hiervoor aangetrokken team is
bijzonder verheugd hun eerste tentoonstelling Carnavale dell’Arte te
kunnen presenteren. De expositie is
te zien ieder weekend van 13.00 tot
17.00 uur. Een afspraak maken voor
buiten de openingsuren behoort tot
de mogelijkheden.
De prachtige gewaden en maskers
van het Venetiaanse carnaval zijn
een inspiratiebron voor vele kunstenaars. Maar ook de theaterkunstvorm Commedia dell’Arte is de basis van toneel, muziek, literatuur en
kunst. Galerie Sous-Terre brengt deze vormen bij elkaar in een unieke
tentoonstelling. Zaterdag 18 februari wordt deze tentoonstelling om
16.00 uur feestelijk geopend door
de kunstenares Ans Markus. Ook zij
voelt zich zeer verwant met de wereld van Commedia dell’Arte.
Deelnemende kunstenaars zijn: Robert Webster (schilderijen), Michael
Parkes (grafiek), Rachel Ann Stevenson (bronzen beelden onder glazen stolp), Jamie Baldridge (foto’s),
Roland Art (beelden), Boudijn Uythof (foto’s), Clemens Briels (schilderijen), Tino Luciano (schilderijen)
en Patrizia Esposito (Commedia dell’arte maskers). Tijdens de opening
zingt operazangeres Astrid Vrensen,
beeldt Patrizia Esposito een aantal karakters uit zoals gespeeld in
de Italiaanse theaters. Bijvoorbeeld
Pantalone de sluwe oude decadente, rijke koopman die uit is op geldgewin of het versieren van knappe
vrouwen.
Commedia dell’Arte weekend
Zaterdag 25 en zondag 26 februari
worden er in het kader van het wereldwijde Commedia dell’arte weekend vele activiteiten georganiseerd.
Ook in Sous-Terre valt er voor bezoekers van alles te beleven. De ga-

Schilderij van Bob voor Wim Hekkenberg. Foto: www.kicksfotos.nl

lerie is beide dagen voor reguliere
bezoekers van 13.00 tot 17.00 uur
geopend om de kunstwerken te komen bekijken die in het teken van
het Venetiaanse Carnaval staan.
Diner en lunch
Zaterdag 25 februari om 19.30 uur
staat de lange tafel - waar negentig
personen kunnen aanzitten - feestelijk gedekt klaar. Alfio Fiorini (van
Pasta Vino) heeft de hele dag staan
koken om zijn gasten heerlijk te verwennen met gastronomische Italiaanse gerechten. De gasten krijgen
niet alleen exquise hapjes voorgeschoteld, maar ook zijn er meerdere
optredens, onder andere van Opera Familia, DJ Classique, Mr. Van
Walsh, operazangeres Astrid Vrensen en Patrizia Esposito. Natuurlijk
komt u allen heel feestelijk gekleed,
de maskers liggen voor u klaar! Reserveren is gewenst. Kaarten kosten 52.50 euro per persoon, inclusief een ontvangst drankje en water
(exclusief wijn) en zijn verkrijgbaar
bij Espago in de Ophelialaan 105 en
via www.ticketpoint.nl.
Zondag 26 februari van 11.00 tot
13.00 uur wordt u een unieke gelegenheid geboden om de sfeer
van van het authentieke en oeroude Commedia dell’Arte te ondergaan, te leren kennen en in de huid
te kruipen van de bijzondere figuren en karakters. Wie zijn nu Pantalone en ill Dotter of Colombina?
Hoe worden de maskers gemaakt
en waarom? Welke muziek hoort
er bij? Patrizia Esposito van Teatro
Animo onthult de geheimen, samen
met operazangeres Astrid Vrensen
voert zij u tijdens deze lezing mee in
de wereld van spel en muziek. Aansluitend kunt u genieten van een
Venetiaans lunchbuffet. Kosten lezing 10.50 euro per persoon (exclusief lunch) of inclusief lunch 19.50
euro per persoon. Reserveren via:
animo@commediadellarte.info.
Peter van Eick en Janna van Zon

KCA: Tekst- en muziekvoorstelling

‘De vergelding’, een dorp
in tijden van oorlog
Tentoonstelling De Ploegh

Favoriete kunstwerk van de
suppoosten Oude Raadhuis
Aalsmeer - De Ploegh, één van de
oudste en meest gerenommeerde
kunstenaarsverenigingen in Nederland, is met 18 kunstenaars neergestreken in het Oude Raadhuis. Er is
van alles te zien van schilderkunst,
grafiek, keramiek, fotografie, tot en
met glas- en beeldhouwkunst en
dat in een verscheidenheid aan stijlen. KCA houdt het Oude Raadhuis
draaiende met de inzet een grote
groep vrijwilligers. Reden genoeg
om een aantal suppoosten nu eens
aan het woord te laten en te vragen
wat hun favoriete kunstwerk is bij
deze expositie.
Het spits wordt afgebeten door
Margreet Groot. Zij is, zo schat ze
zelf, alweer een jaar of vijftien actief waarvan het grootste gedeelte als suppoost. Ze draait gemiddeld twee diensten per maand. “Het
kwam door Mieneke de Vries, die
heeft me opgegeven destijds. Mijn
man ging toen met pensioen en er
waren mensen nodig. Het leuke zit
‘m voor mij vooral in het kijken naar
kunst en in de samenwerking met
de andere vrouwen. Als ik nu moet
kiezen uit het werk dat hier hangt
dan zijn dat de drie schilderijtjes
in het halletje van Suus Kooijman.
Wat zij maakt is voor mij helemaal
het Westeindergevoel. Het is het
doorkijkje dat ik soms heb via het
Eendengat door de nevel naar Kudelstaart. In haar schilderijen hangt
een sfeer van stilte, van winter en
tegelijkertijd schept ze ruimte door
de gelaagdheid in haar werk. Ja, dat
is mijn favoriet van deze expositie.”
Beeldend kunstenaar Suus Kooijman zegt over haar schilderijen dat
ze op foto’s lijken die bedekt zijn
met een laag ijs. “De vage voorstellingen hebben door het gebruik van
bijenwas, een transparant en immaterieel voorkomen. De warme bijenwas met de pigmenten vloeien door
en over elkaar heen tot een voorstelling waarover ik me keer op keer
laat verwonderen. Het is de materie die aan mij vraagt wat ik moet

doen. De voorstelling mag voor de
beschouwer vragen oproepen, een
verhaal vertellen, of er gewoon zijn
met iets wat je toe wilt laten, een
emotie, gedachten of herinneringen. Zo werk ik ook aan mijn schilderijen, ik bouw lagen op, waarbij
herinneringsbeelden een onderdeel
worden van het schilderproces. Het
feit dat je kunt zien dat er meerdere lagen zijn is belangrijk, dat maakt
dat het beeld zich niet aan de oppervlakte afspeelt, maar ook daarbinnen.” Suus Kooijman woont en
werkt in Achterveld. Zij volgde haar
opleiding aan de Hogeschool van de
Kunsten in Utrecht.
Zo zijn in elk zaaltje van het Oude
Raadhuis juweeltjes te bewonderen in een expositie die haar kracht
vindt in de diversiteit van de kunstwerken die er te zien zijn. Kunstwerken die gemaakt zijn door de professionals van De Ploegh. Kunst met
een hoofdletter K. De tentoonstelling loopt nog door tot en met 12
maart en is elke donderdag tot en
met zondag te bezichtigen van 14.00
uur tot 17.00 uur, Dorpsstraat 9.
Margreet Groot kiest voor schilderijtjes van Suus Kooijman.

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

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

Expositie Tineke van Strien
Amstelveen- Tineke van Strien exposeert in het Amstelland Ziekenhuis. De Wilnisse kunstschilder
(1959) was al vroeg gefascineerd
door potlood en papier. Via een
schriftelijke aquarelcursus werd later haar interesse voor de schilderkunst gewekt, maar uiteindelijk had
zij toch voorkeur voor andere materialen. In de afgelopen tien jaar
heeft zij zich via lessen bij Marijke
Zwart en Ingrid Jansen uiteindelijk
gespecialiseerd in schilderen met
acryl en olieverf.
Tijdens een expositie in het Amstelland Ziekenhuis is duidelijk zichtbaar dat Tineke geboeid is door
het strand, vooral de Zeeuwse kust.
Daarnaast zijn enkele vroege wer-

ken te vinden met dieren, en van latere jaren ook enkele schilderijen
die gebaseerd zijn op de Psalmen.
De expositie is tijdens kantooruren
te bezoeken in de gang naar de afdeling Fysiotherapie, en duurt nog
tot eind maart.

Feest ‘Exposed’ in N201

Eigen uitgaansavond door
leerlingen Westplas Mavo
Aalsmeer - De leerlingen uit het
derde jaar van de Westplas Mavo
organiseren hun eigen uitgaansavond in cultureel jongeren centrum
N201. Dit doen zij tijdens het Do-it!-

project van Cultuurpunt Aalsmeer.
Tijdens dit project daagt combinatiefunctionaris Lennard Gols van
het Cultuurpunt de leerlingen uit
om na te denken over hun culture-

De tweeling Melvin en Ramon Kinkel bij werk van hun moeder Wendy.

Bijzondere expositie bij
Makelaardij Eveleens
Aalsmeer - De komende drie
maanden is een bijzondere expositie te bekijken bij Makelaardij Karin Eveleens. Het is aan haar tweeling zonen Melvin en Ramon Kinkel
te danken dat de foto’s van Wendy Noordam zo mooi zijn tentoongesteld. Helaas is Wendy 16 maart
2015 overleden. Het was een blijmoedig gedragen lijden waarmee
zij tot het laatst toe veel - heel veel
- heeft betekend voor de dierbaren
om haar heen. Wendy bezat over
een fantasie die eindeloos leek. Had
veel oog voor detail en wanneer zij
ergens een object zag, wist zij:
“Hier kan ik iets mee.” Thuis achter
de computer ging de avontuurlijke
reis verder. Het onderwerp onder-

ging een metamorfose, qua vorm,
kleur, zij paste een vervreemding
toe waardoor het beeld steeds interessanter en magischer werd. Eén
van haar vriendinnen noemde haar
een toverfee die met haar fantasie
de wereld mooier wist te maken.

le voorkeuren. “Vaak denken leerlingen aan klassieke muziek of een
schilderij als ze aan kunst of cultuur
denken”, aldus Lennard Gols. “Ons
doel is om de jongeren aan het denken te zetten over hun eigen culturele interesses. Dit doe ik bijvoorbeeld door ze te vragen welke muziek ze op Spotify luisteren en of
dat dan geen cultuur/kunst is.” Nadat Lennard met de leerlingen heeft
besproken hoe breed kunst en cultuur kan zijn en de leerlingen hebben ondervonden dat ze dus wel
iets met kunst en cultuur hebben,
krijgen ze de opdracht om hun eigen ultieme culturele avond vorm
te geven. De beste en origineelste
ideeën worden gebundeld. Samen
met de bedenkers wordt het plan
ook daadwerkelijk uitgevoerd. Deze keer heeft dat geleid tot het feest
‘Exposed’. Voor deze Do-it- avond
die plaats vindt op 24 februari hebben de jongeren niemand minder
dan rapper Josylvio weten te strikken. Deze rapper, befaamd van zijn
recente debuut ‘Ma3seb’ is een You-

Tube hit en veel gestreamd op Spotify. Naast deze rapper zal DJ collectief ‘Geschikt Soundsystem’ de lekkerste urban hits draaien. En om de
avond op te warmen staat DJ Music Mouse achter de draaitafels. Deze jonge talentvolle EDM DJ, luisterend naar de naam Michael Masseurs, is leerlingen van de Westplas
Mavo en krijgt hierdoor de kans om
voor zijn medeleerlingen te draaien.
De organisatoren sluiten de avond
in(hard)stijl af met DJ collectief
Hardshape. Deze mannen proberen
de tent nog een laatste keer af te
breken voordat de lichten uitgaan.
Kaarten voor deze Do-it! avond zijn
te koop bij de verschillende kaartverkopers van de Westplas en bij
Cultuurpunt Aalsmeer voor 5 euro.
Aan de deur zijn de kaarten op de
avond zelf voor 7 euro te koop. Maar
wees er snel bij, want op is op!
Deze Do-it! komt tot stand binnen Nix18 Aalsmeer, waarin Brijder
Jeugd, Cultuurpunt Aalsmeer, N201
Aalsmeer, De Binding en DOCK
Aalsmeer zich verenigd hebben.

Inspiratiebron
Het gemis is groot - zeker voor Melvin en Ramon - maar haar creatieve
nalatenschap zorgt er wel voor dat
zij haar zonen zo heeft weten te inspireren dat zij nu deze tentoonstelling hebben samengesteld.
Makelaardij Eveleens is tijdens
werkdagen open. Belangstellenden
is het vrij om de foto’s van Wendy te
gaan bekijken. Puntenstraat 2.
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Taarten, kunst en Valentijn
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Komende week op Radio Aalsmeer genieten van taarten,
kunst, cultuur, voetbal, transformatie en Valentijn. ‘Halte Zwarteweg’
ontvangt namelijk vandaag, donderdag 9 februari, taartondernemer
Maarten Wildeman.
Kunst en cultuur
Eens in de maand is op donderdagavond het lifestyleprogramma van
Jenny Piet en Wilbert Streng te beluisteren. Ditmaal komt de Beautybank langs. Een initiatief van Karin Gombert en Ronald Edwards om
mensen die rond de armoedegrens
leven een steuntje in de rug te geven met uiterlijke verzorging. Dat
is namelijk een van de eerste dingen waar mensen op besparen. Verder Janna van Zon en Peter van Eick
over de tentoonstelling Commedia
dell’Arte bij Sous Terre, georganiseerd in het kader van de World Comedia dell’Arte dag. Wilbert Streng
vertelt over een schrijver Jan Brokken en zijn boek ‘De vergelding’, een
boek over de moord op een Duitse
soldaat in de Tweede Wereldoorlog.
Op 12 februari is Brokken te gast in
de doopsgezinde kerk in het dorp.
Tenslotte het kunst-halfuurtje met
Janna van Zon. Zij neemt Willem
van Doorn mee om te praten over de
tentoonstelling in het gemeentehuis
met posters van Henny van Zanten.
Deze zijn in 1966 gemaakt voor de
jeugdsociëteit The Madness.
Verzoekjes Valentijn
Op de volle vrijdagavond van Radio Aalsmeer ook weer Ron Leegwater die deze week samen met Deborah Bothe ‘Vrijdagavondcafé’ presenteert. Te gast onder meer Roland
Hofman van Feestweek Aalsmeer
over het nieuwe evenement ‘No
Joke’ dat op 1 april wordt georganiseerd. Onder andere DJ Jean,
Het Feestteam en O’G3NE staan al
op de line-up. Kan Roland al meer
verklappen? Het andere thema van
deze uitzending is natuurlijk Valentijnsdag, want 14 februari is het
weer zover. De uitgelezen kans om
jouw liefde te verrassen met een romantische boodschap via de radio!
Stuur je verzoekplaatje met eventueel een tekst die voorgelezen kan
worden naar studio@radioaalsmeer.
nl of stuur ‘m in via Facebook of
Twitter. Radiokok Marc Eveleens
schuift ook aan en neemt je mee
naar culinaire gewoontes en voorkeuren in een bepaald decennium.
Verder natuurlijk nog SoulshowClassic, Ron’s Top40 Hitarchief en
de gezellige meezinger en last but
not least om 22.22 uur precies Deborah met haar rubriek over alles
wat er in Aalsmeer en Kudelstaart
op de sociale media opviel.

Aalsmeerse omschreef zichzelf als
toegankelijk, gastvrij en een doorzetter. Daarnaast vertelde zij in haar
jeugd geen enkele opleiding afgerond te hebben. “Ik vond school een
verschrikking”, aldus Peters. Uiteindelijk vond zij toch haar passie. Na
haar scheiding besloot zij haar eigen baas te worden. De eerste de
beste opleiding die zij op het internet tegen kwam, was die voor pedicure. Dat paste zo goed bij haar dat
zij met mooie cijfers deze opleiding
haalde en zelf nog verder ging voor
medisch pedicure. Nicolet heeft ook
een nieuwe gast uitgenodigd. De
18e gast in ‘Door de Mangel’ wordt
Arjan Vreeken. Hij is een groot liefhebber van de voetbalsport. Volgens Peters is hij geboren met een
bal aan zijn voet. Daarnaast is Vreeken werkzaam op de veiling en daar
heeft de vraag voor hem ook mee te
maken. Nicolet wil van hem weten
hoe hij de toekomst van de veiling
ziet. Het antwoord op deze vraag
hoor je maandag 13 februari om
19.00 uur in ‘Door de Mangel’.
Angelina Meulemans
Komende maandag ontvangen Talitha van Itterzon en Miranda Gommans weer een gast die tien favoriete nummers laat horen. Dit keer is
het Angelina Meulemans, die haar
Top 10 heeft samengesteld. Angelina komt niet uit Aalsmeer, maar is
zeker nauw betrokken bij ons dorp;
ze heeft tweemaal de Stem van de
Bok georganiseerd. Zelf is ze zangeres in een band samen met haar
zus Gina die in de jury zat van de talentenjacht in Feesterij De Bok. Hopelijk zingt ze live een deuntje mee
met haar muzikale Top 10! Radio
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl.
Elke dag brengt Radio Aalsmeer
informatieve en interessante programma’s. In de nacht en doordeweeks overdag kan genoten worden van fijne non-stop muziek. Uitzending gemist? Surf naar radioaalsmeer.nl/uitzending-gemist. Volg
Radio Aalsmeer ook op Twitter en
Facebook.
Jenny Piet van ‘That’s Life’, dat zij samen met Wilbert Streng presenteert.

Feest ‘Exposed’ in N201

Eigen uitgaansavond door
leerlingen Westplas Mavo

Garage Rijsenhout is naar
Aarbergerweg verhuisd
Rijsenhout - Garage Rijsenhout is
begin dit jaar verhuisd van de Bennebroekerweg naar de Aarbergerweg in Rijsenhout. Het familiebedrijf
bestaat al sinds 1938 en vanaf 1987
runt Henri het bedrijf samen met
zijn vrouw Sonja. Inmiddels zit zoon
Kevin (25) ook al een aantal jaren in
de zaak. In de grote showroom en
het ruime terrein aan de achterzijde
staan tussen de zeventig en negentig bedrijfswagens in alle soorten en
maten en in diverse prijsklassen.
Het betreft bestelauto’s, vracht- en
pick-upwagens, combo’s en personenbusjes maar ook wagens met
speciale opbouw, stadsbestel en
verhoogde en verlengde exemplaren. Tijdens het gesprekje, waar het
een gaan en komen is van klanten
en waarin de telefoon blijft rinkelen, vertelt eigenaar Henri dat ze allen kant en klaar worden afgeleverd,
zonder afleveringskosten en inclusief nieuwe APK.
“Tevens regelen we alles omtrent
export en exportauto’s. We hebben
al bedrijfswagens staan vanaf zo’n
duizend euro. Alles voor het kleine

rijbewijs. We zijn er voor de kleine
ondernemers, maar leveren ook veel
aan bedrijven op Schiphol en door
het hele land. Zelfs naar De Antillen, Oekraïne en veel Afrikaanse
landen. Import auto’s halen we veel
uit Zweden en Litouwen. De wereld
wordt door internet wel veel toegankelijker.” En verder: “We zijn blij met
onze vaste klanten, bedrijven die al
meer dan 20 jaar klant zijn is geen
uitzondering. Daar kunnen we trots
op zijn. Wie eens een kijkje wil komen nemen hier in de showroom is
van harte welkom. Er staat genoeg!”
Sonja zegt dat de openingsreceptie een groot succes was: “Er waren meer dan honderd belangstellenden. Erg gezellig.”
Garage Rijsenhout is op werkdagen
geopend van 09.00 tot 17.00 uur en
zaterdags op afspraak. Het adres is
Aarbergerweg 2B te Rijsenhout, telefoonnummer 0297-324229, www.
rijsenhout.nl Kijk op de Facebookpagina voor actuele informatie en
het volledige aanbod.
Door Miranda Gommans

Bijeenkomst Videoclub Aalsmeer

Hoe maak je filmportret?
Aalsmeer - Hoe maak je een filmportret? Om de leden van Videoclub Aalsmeer hiermee een handje
te helpen komt amateurfilmer Harm
Tersteeg op maandag 13 februari een aantal door hem zelf geproduceerde portretfilms te laten zien.
Harm is naast filmer ook voorzitter
van videoclub De Ronde Venen uit
Vinkenveen. Recent heeft hij een
serie portretfilms gemaakt van zes
verschillende kunstenaars. Harm
laat in deze films niemand aan het
woord. De beelden spreken voor
zich. Het is een andere manier van
filmen met de kunst van het weglaten. Achter iedereen schuilt een

verhaal. Amateurfilmers vinden het
vaak eng om van een persoon een
filmportret te maken. Begin met een
bekend persoon binnen je familiekring of film iemand uit je omgeving, dorp of stad en laat hem zijn
of haar verhaal vertellen. Hierbij
komt dus een beetje interviewtechniek kijken. Ook een minder begaafd interviewer kan dit door zich
een beetje voor te bereiden over de
onderwerpen. Iedereen is van harte welkom om eens een dergelijke
avond mee te maken. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3.

Voetballer Arjan Vreeken
Afgelopen maandag was medisch
pedicure Nicolet Peters te gast in de
wekelijkse talkshow ‘Door de Mangel’. De in Rijsenhout opgegroeide

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zondag
12 februari weer een vogelbeurs.
Deze vindt plaats in het gebouw
van voetbalvereniging SCW aan het
Konnetlaantje. Belangstellenden zijn
welkom tussen 9.30 en 13.30 uur.
De entree is 50 eurocent, kinderen
onder de tien met begeleiding mogen gratis naar binnen. De Rijsenvogel heeft weer betrouwbare handelaren uitgenodigd met een grote
variatie aan tropische vogels en diverse soorten grote en kleine par-

kieten. Ook bieden leden van de
vereniging vogels te koop aan. Ook
niet leden mogen hun vogels te
koop aanbieden op deze beurs. Ondervindt u problemen met kweken
van vogels, of wilt u ook beginnen
met deze hobby? Dan kunt u altijd
terecht bij de leden van de vereniging.
Op de beurs kunnen bovendien diverse soorten vogelvoer en vogelaccessoires aangeschaft worden. Kijk
voor verdere informatie op de website: www.rijsenvogel.nl

Speuren naar mossen met IVN
Amstelveen - De welriekende nachtorchis laat zich pas later
in het jaar zien, maar de Poeloever in Amstelveen is nu een walhalla voor mossen en hun liefhebbers.
Ze zijn goed zichtbaar, want de andere groene bewoners van de poeloever hebben bestuivers en warmte nodig en die zijn er nu even niet.
De gidsen van IVN Amstelveen nemen belangstellenden mee naar de
wonderbaarlijke wereld van mossen, een plantengroep die net zo
belangrijk is als onzichtbaar. Als u

een loepje heeft, neem het dan mee.
Verzamelen op zondag 12 februari om 10.00 uur ter hoogte van de
Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan 126 te Amstelveen. De gidsen staan daar klaar om belangstellenden geheel kosteloos en vrijblijvend mee te nemen door dit prachtige stukje Amstelveen. Als u met
de auto komt, kunt u hem aan de
overkant achter café Silversant parkeren. Voor meer informatie: 0625083910 of kijk op www.ivn.nl/afdeling/amstelveen.

Technoparty live
op de radio

wordt stevig afgesloten door het
duo Noach & Kegffnayy. Ook Radio
Aalsmeer is deze avond van de partij. Het nieuwe programma ‘Zimmer
Frei’ zal live uitzenden vanuit N201
en daarna ook een uur live draaien
tijdens de pre-party van Nachtruis.
‘Zimmer Frei‘ wordt om de twee weken op zaterdag uitgezonden van
19.00 tot 21.00 uur. Radio Aalsmeer
is te beluisteren via 105.9 FM in de
ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal
radiokanaal 868 (Caiway) en via de
website www.radioaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Het vernieuwde muziekcentrum N201 opent aanstaande zaterdag 11 februari weer de
deuren na een grondige verbouwing. De vernieuwde club N201
wordt geopend met de technoparty
Nachtruis met de artiesten DJ Blanda, Nina de Koning, resident DJ’s
Jor-D en Mister Marcel. De avond

Bijzonder cadeau voor Mees
Aalsmeer - Een bijzonder verjaardagscadeau heeft Mees van den
Broeck uit Aalsmeer zondag 29 januari gehad. De voormalige rozenkweker kreeg een speciaal cadeau
van de Bank Giro loterij. De loterij
bestaat 55 jaar en besloot een deelnemer te trakteren op een cultureel uitje: Dineren bij de nachtwacht.
Mees was de gelukkige en hij mocht
55 gasten meenemen naar zijn ‘partijtje’ in het Rijksmuseum in Amsterdam. De jarige job (74) nam zijn
vrouw Ina, hun kinderen en kleinkinderen, verdere familie en enkele
vrienden mee. Voor aanvang van het
diner kregen alle gasten een speciale rondleiding met allerlei leuke
wetenswaardigheden over de schilderijen van onder andere Vermeer,
Hals, Steen en Rembrandt. Het diner
werd vervolgens geserveerd in de

VIA houdt reünie
Kudelstaart - Op woensdag 15 februari wordt er weer een reünie gehouden voor alle oud-leden van de
VIA, voorheen de NVVH. De reünie
wordt gehouden van 10.00 tot 12.00
uur in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg en de kosten bedragen 8 euro per persoon. Tijdens de
ochtend zal er alle tijd zijn om met
elkaar bij te praten onder het genot van koffie met iets lekkers. Ook
wordt voor een drankje en een hapje gezorgd. Opgeven voor deelname
kan bij Stien Blommestijn via 0297324178 of Ietje Heijtel via 0297369055.

zaal waar de Nachtwacht van Rembrandt hangt. Na afloop kreeg Mees
een schilderij mee naar huis, gemaakt door een schilder die tijdens
het eten aan het werk is gegaan.
Mees en zijn dierbaren hebben met
volle teugen genoten van deze traktatie. Allen zullen dit smaakvolle en
culturele uitje niet snel vergeten!

Japanse minnaar
in Leeskring
Amstelland - Meepraten over boeken en liever nergens aan vastzitten? Dan is de Losse Leeskring van
Bibliotheek Amstelland ideaal. Samen napraten, zonder enige vaste verplichting. Kom meepraten
over De Japanse minnaar, het laatste boek van bestsellerauteur Isabel Allende, die zichzelf weer eens
heeft overtroffen. Echt een ouderwets goede Allende-roman in haar
karakteristieke stijl en met een bekende thematiek, die van een complexe familiegeschiedenis. Op een
licht romantische en nostalgische
manier verteld, vermengd met een
vleugje magie. Heeft u het boek gelezen en wilt u hierover (mee)praten? Kom dan naar de Losse Leeskring Leest op dinsdag 14 februari van 19.00 tot 21.00 uur in bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Deelnameprijs is 7,50 euro en voor bibliotheekpashouders 5 euro. Kaartjes
zijn te koop via de website www.debibliotheekamstelland.nl of in één
van de bibliotheken.

Aalsmeer - De leerlingen uit het
derde jaar van de Westplas Mavo
organiseren hun eigen uitgaansavond in cultureel jongeren centrum
N201. Dit doen zij tijdens het Do-it!project van Cultuurpunt Aalsmeer.
Tijdens dit project daagt combinatiefunctionaris Lennard Gols van het
Cultuurpunt de leerlingen uit om na
te denken over hun culturele voorkeuren. “Vaak denken leerlingen
aan klassieke muziek of een schilderij als ze aan kunst of cultuur denken”, aldus Lennard Gols. “Ons doel
is om de jongeren aan het denken te
zetten over hun eigen culturele interesses. Dit doe ik bijvoorbeeld door
ze te vragen welke muziek ze op
Spotify luisteren en of dat dan geen
cultuur/kunst is.”
Nadat Lennard met de leerlingen
heeft besproken hoe breed kunst
en cultuur kan zijn en de leerlingen
hebben ondervonden dat ze dus wel
iets met kunst en cultuur hebben,
krijgen ze de opdracht om hun eigen ultieme culturele avond vorm
te geven. De beste en origineelste
ideeën worden gebundeld. Samen
met de bedenkers wordt het plan
ook daadwerkelijk uitgevoerd.
Deze keer heeft dat geleid tot het
feest ‘Exposed’. Voor deze Do-it-

avond die plaats vindt op 24 februari hebben de jongeren niemand
minder dan rapper Josylvio weten
te strikken. Deze rapper, befaamd
van zijn recente debuut ‘Ma3seb’ is
een YouTube hit en veel gestreamd
op Spotify. Naast deze rapper zal DJ
collectief ‘Geschikt Soundsystem’
de lekkerste urban hits draaien. En
om de avond op te warmen staat
DJ Music Mouse achter de draaitafels. Deze jonge talentvolle EDM
DJ, luisterend naar de naam Michael Masseurs, is leerlingen van de
Westplas Mavo en krijgt hierdoor de
kans om voor zijn medeleerlingen te
draaien. De organisatoren sluiten de
avond in(hard)stijl af met DJ collectief Hardshape. Deze mannen proberen de tent nog een laatste keer
af te breken voordat de lichten uitgaan. Kaarten voor deze Do-it!
avond zijn te koop bij de verschillende kaartverkopers van de Westplas
en bij Cultuurpunt Aalsmeer voor 5
euro. Aan de deur zijn de kaarten op
de avond zelf voor 7 euro te koop.
Maar wees er snel bij, want op is op!
Deze Do-it! komt tot stand binnen Nix18 Aalsmeer, waarin Brijder
Jeugd, Cultuurpunt Aalsmeer, N201
Aalsmeer, De Binding en DOCK
Aalsmeer zich verenigd hebben.

Medewerkers verrassen jubilaris

Kees Nieuwendijk 25 jaar
bij Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Meestal weet Kees
Nieuwendijk precies wat er gebeurt in zijn bedrijf. Toch moest hij
eind vorige week de touwtjes even
uit handen geven. Vrijdagmiddag
wachtten collega’s, familieleden
en mensen van Renault Nederland
hem op in de vestiging Aalsmeer om
te proosten op zijn 25-jarig jubileum
bij Autobedrijf Nieuwendijk. Blij verrast en een tikje ontroerd nam Kees
de felicitaties in ontvangst.
Op 1 februari 1992 ging Kees als
27-jarige aan het werk bij zijn vader in de zaak. Vijf jaar later werd
hij eerder dan gepland directeur en
eigenaar toen Kees Nieuwendijk sr.
na een kort ziekbed kwam te overlijden. Hij bleek een ondernemer pur
sang en zette het bedrijf, samen met
broer Sjaak, succesvol voort. Autobedrijf Nieuwendijk telt inmiddels
zes vestigingen, is dealer van drie
merken (Renault, Nissan, Dacia)
en behoort al jarenlang tot de best
presterende Renaultdealers van Nederland.

hij al die 25 jaar elke dag met veel
plezier naar zijn werk gaat. Waarom
hij zo gelukkig is met zijn werk? “Dat
zit ’m vooral in de mensen met wie
we het doen. Veel van hen werken
al lang bij ons waardoor we elkaar
goed kennen, volledig vertrouwen
en optimaal kunnen samenwerken.
Het voelt als één grote familie! Ook
nieuwe mensen voelen zich snel bij
ons thuis en met veel van onze klanten hebben we een sterke band omdat zij al jaren bij ons komen.”
Mooi zo’n tevreden en enthousiast
mens. Met hem aan het roer is Autobedrijf Nieuwendijk verzekerd van
een mooie toekomst!
Jubilaris Kees met broer
Sjaak Nieuwendijk.

Elke dag met plezier naar
het werk
De medewerkers van Nieuwendijk
lieten het jubileum van hun directeur niet onopgemerkt voorbij gaan.
Woensdag werden Kees en zijn gezin getrakteerd op een feestelijk
ontbijt, donderdag waren en mooie
woorden, een cadeau en bloemen
en er was dus de surpriseborrel op
vrijdagmiddag. Na alle loftuitingen
en cadeaus sprak Kees een kort
dankwoord uit. Hij benadrukte dat

Midas Dekkers geeft lezing
tijdens 82ste Boekenweek
Aalsmeer - De 82ste Boekenweek
vindt plaats van zaterdag 25 maart
tot en met zondag 2 april en heeft
als thema ‘Verboden vruchten’. Ook
dit jaar organiseren Stichting Kunst
en Cultuur, Boekhuis Aalsmeer
en de Bibliotheek Amstelland een
boeiende avond met een bijzondere gast: Midas Dekkers.
Midas Dekkers (1946) is bioloog en
publiceerde vroeg in zijn carrière
keurige natuurgidsen. Inmiddels is
hij bij het grote publiek bekend door
werk waarin zijn eigen, originele
persoonlijkheid en stijl doorklinken,
al blijft de bioloog nooit ver buiten
beeld. Een groot deel van Dekkers’
oeuvre bestaat uit columnbundels
over mens en (vooral) dier. Deze
persoonlijke schetsen leest hij sinds
1980 voor in het radioprogramma Vroege vogels. Veel Nederlanders kennen hem ongetwijfeld ook
van tv-programma’s als Gefundenes
Fressen, Midas en zijn meest recente programma Het Ei van Midas. De
Midas van de televisie en de Midas
in zijn boeken verschillen maar weinig: als je Dekkers leest, ‘hoor’ je
de tekst met zijn stem en ontspannen dictie door je hoofd gaan. Midas praat zoals hij schrijft, of schrijft
zoals hij praat. Tot zijn omvangrijke boekenoeuvre behoren titels als
De Larf (2002), Lichamelijke oefening (2006), Rood (2011), De kleine verlossing Of de lust van ontlas-

ten (2014) en De thigmofiel (2015).
In dat laatste boek gaat het over de
liefde voor de kleine ruimte, het verlangen naar geborgenheid, grond
onder je voeten, het gevoel dat wegkruipen de beste oplossing is.
De lezing van Midas Dekkers vindt
plaats op woensdag 29 maart om
20.15 uur in De Oude Veiling aan
de Marktstraat. De kaartverkoop
is inmiddels gestart. Kaarten zijn
te koop via de website van de Bibliotheek Amstelland (www.amstelland-bibliotheken.nl) en in het
Boekhuis, Zijdstraat 12. De prijs is
15 euro, leden van de bibliotheek
betalen 12,50 euro.
Midas Dekkers te gast in Aalsmeer.
Foto: Annaleen Louwes-Klein
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1e Geel’s Nieuwjaarsparty
in Studio’s heel gezellig
Aalsmeer - Maandag 30 januari vond de Geels Nieuwjaarsparty plaats in Studio’s Aalsmeer. Een
breed scala aan artiesten trad op
met als hoogtepunt van de avond
de uitreiking van de Populariteit
Awards in de Big Apple. Deze prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan
artiesten die een bijzondere prestatie hebben geleverd op gebied van
showbizz en muziek. In de prijzen
vielen onder andere O’G3NE, Tino
Martin, Tim Douwsma en Shirma
Rouse.
Muziek & een vleugje magie
De Geels Nieuwjaarsparty is de ideale gelegenheid voor artiesten, boekingskantoren en horecagelegenheden om elkaar te ontmoeten en
om inspiratie op te doen. Dankzij het
uitgebreide programma werden verschillende disciplines getoond. Van
swingende coverbands waaronder
Xclusive! Live en FF DIMME, tot de
rust en charme van singer songwriters als Fleur Raateland en Laura
Beekman. En ook van feest-acts zoals ‘Feestfabriek De Kast on tour’ tot
de wereld van magie en mentalisme
met Timon Krause.
Award show
Een uur lang regende het prijzen in
diverse showbizz categorieën. De
awards werden geheel in stijl uitgereikt door verschillende BN’ers.
Gerard Joling reikte de prijs voor

‘succesvolste meidengroep en grote doorbraak’ uit aan de dames van
O’G3NE. Kaj van der Voort, bekend
van de populaire boyband B-Brave, overhandigde Tim Douwsma de
award voor ‘leukste jonge TV persoonlijkheid’. De onderscheiding
voor ‘beste band’ ging naar The Dirty Daddies, waarvoor Bobbi Eden
aanwezig was. De overige prijswinnaars waren: Shirma Rouse, Tino
Martin, Wolter Kroes, Ingrid Simons,
Steffen Morrison, Het Feestteam en
Laura Beekman. Diverse artiesten
lieten direct zien waarom zij de terechte prijswinnaar waren door het
publiek te voorzien van spetterende
optredens.
Editie 35
De Geels Nieuwjaarsparty is inmiddels een begrip in de evenementenbranche. Het was editie 35, maar de
Nieuwjaarsparty vond voor het eerst
plaats in Studio’s Aalsmeer. Carla Geels, eigenaar van Geels Evenementen, vertelt over haar besluit:
“We zochten een nieuwe locatie die
naast diverse ruimtes en een centrale ligging, ook aansloot bij het
showbizz en entertainment gehalte
van het evenement. Deze combinatie hebben we gevonden in Studio’s
Aalsmeer. Ik kijk terug op een geslaagde eerste editie waar de sfeer
direct erg goed was. Het was gemoedelijk, gezellig met natuurlijk
een dosis showbizz en glamour.”

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.
Informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen
met dementie “Onderzoek en diagnostiek”
Datum: donderdag 16 februari, 13.30 tot 15.00 uur. Gastspreker: Huub
Kleinjans, Specialist Ouderen Geneeskunde, SOG, Amstelring, Joke
Stam, huisarts te Aalsmeer. Voor meer informatie en/of aanmelding (is
wenselijk) kunt u contact opnemen met Ellen Millenaar (06-22468574),
coördinator Ontmoetingsgroep Aalsmeer of Hanneke ten Brinke( 0203353533), mantelzorgconsulent bij Mantelzorg&Meer. Deelname is gratis,
koffie en thee kosten 1 euro.

V.l.n.r. Dick van der Harst (directeur Green Park Aalsmeer), Marvin Polak
(wethouder Uithoorn), Ad Verburg (wethouder Aalsmeer), Robert Katan (General Manager DecoWraps Europe B.V.), Marcel Bisseling (commercieel manager VDR Bouwgroep).

DecoWraps Europe start
bouw op Green Park
Aalsmeer - Het Amerikaanse bedrijf DecoWraps verhuist haar
Aalsmeerse vestiging naar Green
Park Aalsmeer. Op 6 februari werd
in bijzijn van wethouders Verburg
(Aalsmeer) en Polak (Uithoorn) de
eerste paal geslagen van het nieuwe
logistieke centrum aan de Thailandlaan 13. VDR Bouwgroep voltooit de
bouw naar verwachting in de tweede helft van 2017. Het distributiecentrum van verpakkingsproducent DecoWraps Europe wordt op een kavel
van 8.000 vierkante meter gebouwd
en bestaat uit 1.500 vierkante meter kantoor en 3.200 vierkante meter warehouse. Het wordt een duurzaam gebouw met Breeam-certificaat waarbij veel aandacht is voor
besparing op energieverbruik, het
milieu en een gezond binnenklimaat. DecoWraps is een grote internationale speler op het gebied van
innovatieve verpakkingsmaterialen
voor snijbloemen en potplanten. Het
bedrijf heeft haar hoofdvestiging
in Miami (VS) en daarnaast vestigingen in Colombia, Ecuador, Chi-

na en Aalsmeer. Het bedrijf vervult
een belangrijke rol in dit vakgebied
en is voor Green Park Aalsmeer een
mooie aanvulling op de al gevestigde bedrijven in de Home, Gift & Gardensector. De nieuwe vestiging in
Aalsmeer belevert de hele Europese markt en biedt werkgelegenheid
aan ongeveer dertig mensen.
Green Park Aalsmeer is ideaal gelegen tussen Schiphol, Bloemenveiling Aalsmeer en de N201. Het
bedrijventerrein is speciaal geschikt voor opkomende en innovatieve bloem- en sierteeltgerelateerde ondernemers, voor logistieke ondernemers, maar ook bedrijven uit de Home, Gift & Gardensector. Met Schiphol op vijf minuten reizen, is dit een toplocatie voor elke
ondernemer (regionaal en/of internationaal). De gemeenten Aalsmeer
en Uithoorn zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Green
Park Aalsmeer. SADC, regionale gebiedsontwikkelaar, verzorgt het projectmanagement en de (inter)nationale marketing en acquisitie.

Raad wil gezamenlijke
visie op balans Schiphol
Aalsmeer - De vertegenwoordigers van de raadsfracties hebben
op uitnodiging van wethouder Robbert-Jan van Duijn overlegd over de
verdere ontwikkeling van luchthaven Schiphol en de gevolgen voor
de gemeente Aalsmeer. Aanleiding
voor het overleg was de aankondiging van het college van burgemeester en wethouders om bij het
opstellen van de dynamische actieagenda Schiphol de raadsfracties te
betrekken via een klankbordgroep
Schiphol. Met deze actieagenda wil
de gemeente een duidelijke visie
neerzetten als het gaat om de toekomstige ontwikkelingen rondom
de luchthaven.
Ook de raadsfracties vinden het belangrijk een eigen visie te vormen
op de toekomstige ontwikkeling
van Schiphol. Uitgangspunt van het
rijksbeleid is een ontwikkeling van
de luchthaven in balans met de omgeving. Een eigen visie van de raad

is nodig om duidelijk te maken wat
volgens het gemeentebestuur dan
die balans met de omgeving is. Onderwerpen als geluidhinder, luchtvervuiling en gezondheid, wonen en
werken horen thuis in de visie, volgens de woordvoerders. In de visie
zou ook de mogelijkheid van een
collectieve regeling voor gedupeerde huiseigenaren in de omgeving
van de sloopzone Aalsmeer een
plek moeten krijgen.
Collectieve regeling
De woordvoerders hebben afgesproken nu eerst met een verkenning van de mogelijkheden voor
zo’n collectieve regeling aan de slag
te gaan. De wethouder zal hierover ook in gesprek gaan met bewoners. De opbrengst van die gesprekken komt weer terug samen
met de inbreng vanuit de fracties in
een eerstvolgende bijeenkomst van
de klankbordgroep Schiphol.

Win een weekend Parijs voor twee

Verras je Valentijn met een
cadeau uit het Centrum
Aalsmeer - Op Valentijnsdag verras
je je geliefde. Dit kan een geheime,
nieuwe liefde zijn of de liefde waar
je al jaren samen mee bent. Wie een
Valentijns cadeau in het Centrum
koopt, maakt kans op een romantisch weekend Parijs voor twee personen. Als dat geen leuke verrassing is! Tot en met dinsdag 14 februari ontvangt iedere klant bij een
aankoop van een Valentijns cadeau

in de winkels in het Centrum een lot.
Ingevulde lot(en) kunnen tot en met
zaterdag 18 februari ingeleverd worden bij Monfleurique op het Raadhuisplein, Bloembinderij Raymond
en Mooi Parfumerie in de Zijdstraat.
Uit de inleverde loten wordt de winnaar getrokken. De ondernemers
van Meer Aalsmeer Winkeldorp verwelkomen u graag! Voor meer informatie: www.meeraalsmeer.nl.

Actie tot en met zaterdag 11 februari

Steun KiKa en koop ook een
Müller’s Multi moorkop
Aalsmeer - De Müller‘s Multi
Moorkop actie is maandag 6 februari van start gegaan. Zes dagen lang
wordt geprobeerd zoveel mogelijk moorkoppen te verkopen, waarbij van iedere MM-moorkop 50 eurocent wordt gedoneerd aan KiKa,
stichting Kinderen Kankervrij. Het is
alweer het vijfde jaar dat deze actie gehouden wordt. Bedrijven is gevraagd ‘steentjes’ te kopen om een
gezamenlijke traktatie te doen aan
alle 2760 medewerkers van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis,
alle 350 medewerkers van het Prinses Maxima Centrum en al het personeel van de afdeling kinderoncologie van zowel de VU als het AMC.
De actie kon ook dit keer rekenen
op grote waardering van het bedrijfsleven. De ‘steentjes’ waren
in snel tempo verkocht. Zelfs me-

dewerkers in ziekenhuis Amstelland konden maandag ‘happen’ in
een overheerlijke moorkop, net als
de bewoners van de zorgcentra in
Aalsmeer, cliënten van Ons Tweede Thuis en de medewerkers en patiënten in de Ronald McDonald huizen in Amsterdam.
Uiteraard kunnen ook particulieren een steentje bijdragen. Gewoon
door naar de winkel te gaan en enkele overheerlijke moorkoppen te
kopen. Het leukste is dan natuurlijk
om een dierbare vriend of een geliefd familielid te trakteren, maar zelf
smullen mag uiteraard ook. Van iedere moorkop is tot slot 50 eurocent
voor KiKa. Ga snel naar de winkel
van Ab Müller aan de Stationsweg
5 of bestel via www.abmuller.nl. De
actie voor KiKa loopt tot en met aanstaande zaterdag 11 februari. Eet ze!

Transfer Afdeling ziekenhuis
en Zonnehuisgroep
Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland en Zonnehuisgroep Amstelland
hebben samen een Transfer Afdeling in Zonnehuis Amstelveen ingericht. Op deze afdeling kunnen 24/7
met name patiënten vanuit Ziekenhuis Amstelland, die van de Spoedeisende Hulp (SEH) komen, worden
opgenomen. Het gaat dan vooral om
ouderen, die eigenlijk geen ziekenhuiszorg nodig hebben, maar ook
niet meteen naar huis kunnen.
Doelgroep
Steeds meer ouderen komen naar
de Spoedeisende Hulp. Vaak is er
vervolgens geen medische reden
om de patiënt op te nemen, maar
kan hij/zij eigenlijk ook niet naar
huis. Denk bijvoorbeeld aan een 90
jarige alleenstaande vrouw die na
een val een gebroken pols heeft en
verward is geworden. Op de nieuwe Transfer Afdeling in het Zonnehuis kunnen deze mensen nu terecht. Het gaat dan vooral om patiënten met een Eerstelijns Verblijfs-

indicatie. De afdeling wordt ook geschikt gemaakt voor mensen met
verwardheid of dementie. Op deze nieuwe Transfer Afdeling blijven
patiënten kort, gemiddeld drie weken. Zij gaan daarna weer naar huis
of vinden via het klantcentrum van
Zonnehuisgroep Amstelland een
geschikte locatie waar zij kunnen
verblijven. Zonnehuis Amstelveen is
de uitgelezen plek voor deze transferafdeling, omdat zij op 200 meter
afstand van Ziekenhuis Amstelland
ligt. Bovendien heeft de Zonnehuisgroep de beschikking over profes-

Reisburo op stap ´Uitstapjes´
Als u als cliënt van Zorgcentrum Aelsmeer of Thuiszorg Aalsmeer met ons
meewilt met één (of meerdere) van de genoemde uitstapjes dan kunt u
een reservering maken bij het reisburo. Wij zijn geopend op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Uiteraard kunt u ook met
ons mee als u afhankelijk bent van een rolstoel. Wij regelen dan dat er
een vrijwilliger meegaat om u te begeleiden.
Cupido Valentijnsdiner: Wanneer: dinsdag 14 februari, waar: Kudelstaart,
vertrek: 17.00 uur. Vanwege Valentijnsdag wordt er een diner georganiseerd in restaurant “Voor elkaer” in Kudelstaart. U kunt zich hiervoor
aanmelden bij de medewerkers van restaurant “Voor elkaer” tel. 0297820979. Voor vervoer naar het restaurant kunt u bellen met Reisburo Op
Stap. Kosten: € 2,50 ophalen en thuisbrengen. Kosten diner €15,-.
Pannenkoeken eten: Wanneer: donderdag 16 februari, waar: Lage
Vuursche, vertrek: 11.30 uur. Vandaag gaan we naar het plaatsje Lage
Vuursche. Lage Vuursche ligt in een prachtig bosgebied even voorbij
Hilversum. In het gezellige pannenkoekenhuis “De Vuursche Boer” zullen
wij een pannenkoek eten en na afloop maken we nog een rondrit door
de omgeving. Kosten: €22,50 p.p. inclusief pannenkoeken en consumptie.
Woensdag & vrijdagavond diner in restaurant ‘Voor Elkaer’
Voor het menu van 15 en 17 februari kunt u kijken op facebook
of contact opnemen met een van onze
gastvrouwen. De kosten van dit
menu zijn €9 p.p. Voor vragen of
reserveringen 0297-820979.

Project Zaai Gemeente Aalsmeer

Angela van Westen: ‘Ik heb
al heel wat bijgeleerd’
Aalsmeer - Zaai is een initiatief
van de Gemeente Aalsmeer. Aan de
hand van een coach-traject worden
startende ondernemers gedurende
een half jaar ondersteund. Naast de
master-classes zijn er ook intervisie
bijeenkomsten en een evaluatie gesprek aan het einde van het traject.
Tien deelnemers maken gebruiken
van dit traject. Angela van Westen
heeft een uitgebreid commercieel
communicatie verleden. Daarnaast
heeft zij in haar leven heel wat kilometers hollend afgelegd. “Hardlopen vond ik heerlijk om te combineren met een zittend beroep.
Voor mij was het inspannen én ontspannen tegelijk!” Ondanks de uitdagende banen kwam er toch een
moment dat Angela koos voor een
nieuw avontuur. Zij liet de commerciële wereld achter zich en verdiepte zich in de onderwerpen inspanning, ontspanning en gezondheid.
Ze begon met een opleiding sportmassage en startte tegelijk met het
geven van sportlessen speciaal voor
vrouwen tijdens en na hun zwangerschap. Daarna volgde zij een
cursus stoelmassage om meer te
weten over gezond werken. ‘Wanneer je veel zittend werk doet, verander je vaak veel te weinig van
houding hetgeen allerhande klachten met zich mee kan brengen. Een
stoelmassage helpt je bewust te
worden van deze klachten en dat is
de eerste stap in het verbeteren van
je leefstijl. Ik werk nu bij een bedrijf
dat zich richt op gezond werken en
ik zie de resultaten.”
Massage voor mama en baby
Ook volgde ze een cursus zwangerschapsmassage. “De zwangerschap is een bijzondere fase in het
leven van de vrouw. Je lichaam verandert en wanneer de baby is geboren wordt het leven op veel vlakken anders. Het babyjaar is vaak serieus topsport. Eerst herstellen van
de bevalling en continue alle ballen
hoog houden en dat vaak in combinatie met veel slaapgebrek. Ik ben
er speciaal voor deze vrouwen in de
fase van zwangerschap tot de baby loopt. Ik wil vrouwen zo vitaal
mogelijk houden via massages en
cursussen met én zonder baby. Je
kan er inzicht krijgen in hoe energie precies werkt, zodat je ook weet
hoe je energie over kunt houden en
fit wordt. Dat inzicht helpt om vitaal te blijven. Tijdens de zwangersionals die snel een goede diagnose kunnen stellen en behandeling
en herstel kunnen begeleiden, zoals
specialisten ouderengeneeskunde,
fysio- en ergotherapeuten en goed
opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden. Ook krijgen de mensen
op de transferafdeling een ruime
eenpersoonskamer met eigen sanitair en de mogelijkheid om deel te
nemen aan diverse activiteiten.
Officiële opening
Op 1 februari is de afdeling officieel
geopend door de heer Bergsche-

schap is bewegen heel goed. Ook
tijdens het herstel - na de geboorte van de baby - is het fijn om verantwoord te kunnen blijven sporten
met als doel weer het oude niveau
van voor de zwangerschap te bereiken.” In februari opent Angela haar
eigen praktijk: Bloei massage, voor
mama en baby. Je kunt er terecht
voor diverse massages en cursussen met als doel vrouwen optimaal
te laten genieten van hun zwangerschap en babytijd. Voor alle fasen
in deze periode is er een passende
massage en/of cursus. Angela heeft
zelf twee kinderen, is dus een ervaringsdeskundige. Zij kent de wisselende gemoedstoestanden en de
fases die een zwangere vrouw kan
doormaken. “Het gaat erom dat ik
probeer door massage en cursussen persoonlijke en praktische aandacht te geven waar de vrouw echt
iets aan heeft en van geniet. Quality time voor haarzelf én leren samen met haar baby. Dat uiteindelijk
de hele familie ten goede komt.”
Coachtraject
“Ik heb gestudeerd en uiteenlopende banen gehad, maar nog niet eerder naar mijzelf gekeken als ondernemer. Naar aanleiding van een artikel in de Nieuwe Meerbode heb ik
mij bij Zaai aangemeld. Mijn verhaal
gehouden voor een commissie en ik
werd gelukkig gekozen om als één
van de tien startende ondernemers
mee te kunnen doen met het coachtraject. Wij hebben allemaal vragen
over social media en wat mij opvalt
is hoe effectief en interessant het
is om van anderen te horen hoe zij
problemen oplossen. Ik heb al heel
wat bijgeleerd.” Voor meer informatie: Kirsten Verhoef project organisator via 0297-366182 of info@zaaiaalsmeer.nl
Janna van Zon

ijder, één van de eerste bewoners
van de transferafdeling. Hij prees de
initiatiefnemers met de mooie afdeling en complimenteerde de medewerkers met de geweldige zorg die
hij had mogen ervaren. Naar zijn
mening mag de afdeling dan ook
omgedoopt worden tot Zonnehotel.
Hij knipte het lint door in bijzijn van
de andere cliënten, het zorgteam,
regiomanager Nico Groot van Zonnehuis Amstelveen, bestuurder Nelleke Vogel van de Zonnehuisgroep
en betrokken artsen en medewerkers van Ziekenhuis Amstelland.
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Idee kinderburgemeester Sophie pakt goed uit

Kookavond kinderen voor
ouderen groot succes

Kudelstaart - Kinderburgemeester
Sophie kijkt met veel plezier terug
op het geslaagde evenement; Kinderen koken voor ouderen in Kudelstaart: “Als kinderburgemeester
wil ik ook graag iets doen voor ouderen. De eerste activiteit, het driegangendiner mét entertainment

vonden de 20 ouderen gelukkig leuk
en lekker. Het was een topavond. Ik
kan niet wachten tot we weer voor
ouderen gaan koken!”
Afgelopen zaterdagavond 4 februari openden wethouder Gertjan van
der Hoeven en Sophie, na het welkomstdrankje, de avond in de ou-

de bibliotheek (nu jeugd- en jongerencentrum). Vervolgens voerden de
kinderen een wervelende dans uit
samen met zang- en danstalent Denise. Daarna werd het voorgerecht
geserveerd. Een bezoekster: “Ik
vond het zo leuk dat het voorgerecht
uit wel drie elementen bestond, ei-

gengemaakte tomatensoep, een
wrap en bruschetta. Maar het leukste was toch het contact met de kinderen, die aldoor kwamen vragen of
het had gesmaakt en of je nog wat
wilde drinken.” De 11-jarige Merel vermaakte de bezoekers daarna met een echt concert op haar viool. Hoewel ze nog maar twee jaar
les heeft, klonk het prachtig en ze
kreeg dan ook een warm applaus.
Het hoofdgerecht was onvervalste
boerenkool met worst, echt ‘Holland
op ze best’, zoals ook op de zelfgemaakte menukaart stond. Een Kudelstaartse bezoeker: “Ik eet nooit
boerenkool, maar dit was heerlijk.”
Het klapstuk van de avond was
de best wel moeilijke quiz. Gelukkig werd de quiz terecht gewonnen
door twee dames die bereid waren
een liedje te zingen voor extra punten. Het toetje ‘De worm van Storm’
was zelf bedacht door de 11-jarige
Storm. “Bij het uitproberen ging het
nog mis, het toetje had niet lang genoeg in de koelkast gestaan, maar
zaterdag lukte het gelukkig wel.”
Wethouder Gertjan van der Hoeven:
“Het was een erg geslaagde avond
en dat is natuurlijk een groot compliment waard voor Sophie, de andere kinderen en alle ouders die
hebben geholpen! Ook bedank ik
De Binding voor de organisatie en
de begeleiding. We hebben de functie van kinderburgemeester in het
leven geroepen om de betrokkenheid van kinderen met de gemeente én de betrokkenheid van de gemeente met kinderen te bevorderen. Volgens mij is het een groot
succes.”
Voor een live impressie van de
avond kijk op www.aalsmeer.nl/kinderburgemeester

Maarse & Kroon themamiddag groot succes
Aalsmeer - Elke vrijdagmiddag wordt in Ontmoetingscentrum
Aalsmeer een themamiddag georganiseerd voor senioren. Afgelopen vrijdag was het thema ‘Maarse & Kroon’. Een aanmelding was
niet nodig. Toch hadden achtenveertig mensen zich van te voren al
aangemeld. Dat dit aantal zich uiteindelijk bijna zou verdrievoudigen hadden de medewerkers nooit
voorzien. Maar liefst honderdtwintig
mensen kwamen op de themamiddag af! Overal moesten stoelen vandaan gehaald worden. Houten stoelen, zachte stoelen, klapstoelen en
zelfs krukjes werden uit de kast getrokken en dan nog waren er mensen die moesten staan in de deuropening.
Het publiek was vrij divers, want
niet alleen senioren kwamen op
de themamiddag af, maar ook kinderen van ouders die bij Maarse &
Kroon hebben gewerkt. “Mijn vader was chauffeur, misschien zie ik
hem nog op de film.” En: “Mijn vader heeft een aantal bussen nog geschilderd”, waren uitspraken die gehoord zijn. Maar het voornaamste
publiek was toch wel van senioren
leeftijd. Er waren veel ex-monteurs
en chauffeurs aanwezig, waaronder
de eerste en nu ook oudste chauffeur van Maarse & Kroon, nu liefst
achtennegentig jaar oud. Er werd

een film getoond over Maarse &
Kroon die de aanwezigen helemaal
mee terug in de tijd nam. Van smalle
tot brede bussen en van de bekende
blauwe bus tot de gele bus uit 1971
toen de NS het busbedrijf overnam.
De film haalde heel veel herinneringen naar boven bij de mensen.
Sommige mensen hebben zichzelf
of oude bekenden gezien. Niet alleen op de film zagen mensen oude
bekenden, maar ook onder het publiek kwamen veel mensen elkaar
weer tegen. ‘’De film was prachtig,
een open boek”, sprak een meneer
uit het publiek. Na een korte pauze
was het de beurt aan een medewerker van de Stichting Veteraan Autobussen om te spreken. Hij en zijn
collega’s hadden oude gebruiksvoorwerpen uit de bus meegenomen. Zo heeft de stichting onder
andere nog een oude chauffeurstas en een geldbakje in hun bezit
die de chauffeur gebruikte om het
geld in te bewaren. Ook was er een
rol met kaartjes aanwezig. “Een retourtje Aalsmeer Amsterdam kostte 0,85 cent”, wist hij te vertellen,
Ook stelden zij mooie foto’s tentoon,
waarop te zien was hoe het bedrijf
en de bussen er uit zagen. Daarnaast heeft de stichting vier Maarse & Kroon bussen in haar bezit. Als
klap op de vuurpijl waren leden van
de stichting met één van de bussen

voor komen rijden bij het Ontmoetingscentrum. De mensen mochten
deze Jules Verne van binnen en van
buiten bekijken en nostalgische gevoelens naar boven halen door er
even in te gaan zitten. Het was een
geslaagde middag!
Amsterdam en grappenmakers
Iedere vrijdagmiddag staan de themamiddagen op het programma, op
vrijdag 10 februari is dat weer Amsterdam en kent u ze nog, die grappenmakers van vroeger? Wim Kan,
Paul van Vliet, Adèle Bloemendaal
en Wim Sonneveld. Ze komen allemaal voorbij op vrijdag 17 februari tijdens de senioren themamiddag

in Ontmoetingscentrum Aalsmeer in
Irene in de Kanaalstraat 12. Er wordt
terug geblikt op de grote cabaretiers
uit de vorige eeuw. Had u een favoriet? En wat is er veranderd door de
jaren heen op het gebied van cabaret? Het belooft een gezellige middag te worden waarin zeker herinneringen naar boven zullen komen
en waar natuurlijk veel gelachen zal
worden! Neem gerust uw partner, of
een vriend(in) mee en geniet samen
van nostalgische humor. De middagen beginnen om 14.00 uur en duren tot rond 15.30 uur. Voor informatie kan contact opgenomen worden met het inloopcentrum via 0622468574.

Directeur van VGB stopt!
Aalsmeer - Robert Roodenburg, directeur van de VGB, heeft het bestuur laten weten per 1 juni 2017
te willen stoppen met werken. Hij
wordt 64 en vindt dit, na ruim 14 jaar
bij de VGB gewerkt te hebben, een
mooi moment om zijn functie over te
dragen. Het VGB bestuur heeft haar
visie aangepast aan alle ontwikkelingen die zij om zich heen ziet en
presenteert deze in de Algemene
Ledenvergadering op donderdag 16
februari. “De VGB gaat een nieuwe
koers varen. Het lijkt mij logisch dit
met een nieuwe kapitein te doen”,
zegt Robert Roodenburg. “Zelf ga ik

ook een nieuwe koers varen. Samen
met mijn vrouw ga ik mij richten op
onze verhuizing naar Den Haag.” In
de komende maanden bouwt Robert Roodenburg zijn werkzaamheden af en zorgt voor een goede
overdracht in overleg met het VGB
bestuur. Eind mei wordt voor hem
een afscheidsreceptie georganiseerd waarvoor uitnodiging en locatie volgen. De VGB is de brancheorganisatie voor de binnenlandse, importerende en exporterende groothandel in bloemen en planten. Haar
leden hebben een jaaromzet van €
3,5 miljard in deze branche.

Ongeval, geen ramkraak!
Aalsmeer - Om half drie in de nacht
van zaterdag 4 op zondag 5 februari
heeft een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de kruising Stationsweg,
Van Cleeffkade en Uiterweg. Een
24-jarige automobiliste uit Aalsmeer
heeft op de Stationsweg de middengeleider geraakt, is de macht over het
stuur kwijt geraakt en is zonder te
remmen tegen de gevel van de juwelier gereden op de hoek met de Zijd-

Teveel alcohol,
rijbewijs kwijt
Aalsmeer - Op vrijdag 3 februari is tijdens een controle in het
kader van het donkere dagen offensief een auto tot stoppen gemaand door de politie in de Albrechtstraat in Kudelstaart. De
bestuurder, een 45-jarige man uit
Rijnsaterwoude, bleek teveel alcohol gedronken te hebben. Hij
blies 595 Ugl. Het rijbewijs van
de man is direct ingenomen. Hij
zal zich bij de rechter moeten verantwoorden. Ook in het kader van
het donkere dagen offensief heeft
de politie zaterdag 4 februari om
half vijf in de ochtend een bestuurder van een Smart gevraagd
te stoppen op de Aalsmeerderweg. Bij de controle bleek dat de
22-jarige bestuurder uit Uithoorn
rond reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. De zaak gaat
naar justitie.

Helaas geen baat
bij reanimatie
Aalsmeer - Op dinsdag 31 januari om half zeven in de avond werden de hulpdiensten gealarmeerd
voor een reanimatie in de Boerhavelaan. In de huisartsenpraktijk was een 22-jarige vrouw onwel geworden. Het AED-team en
de politie waren snel ter plaatse.
De vrouw was onlangs geopereerd en het vermoeden bestond
dat ze een bloedprop of een longembolie zou kunnen hebben. De
reanimatie door de AED-leden is
overgenomen door de broeders
van de ambulancedienst. Besloten werd de vrouw snel, onder begeleiding, naar het ziekenhuis te
vervoeren. Alle hulp en inzet heeft
niet mogen baten, de vrouw is helaas in het ziekenhuis overleden.

Poging inbraak
in woning
Aalsmeer - Op zaterdag 4 februari is tussen 18.00 en 18.45 uur
geprobeerd in te breken in een
woning in de Primulastraat. De
bewoners zagen bij thuiskomst
een klapraampje open staan. De
scharnieren van het raam waren
verbogen. In de tuin was bij het
hek een bankje neergezet, waarschijnlijk als vluchtroute. Er is direct contact opgenomen met de
politie. Deze heeft een buurtonderzoek gehouden en heeft burgernet ingeschakeld. Vooralsnog
heeft dit niet tot aanhouding van
een dader geleid. Het betreft een
woning nabij de winkelstraat Ophelialaan. Overigens is de politie trots dat inwoners alert zijn
op mogelijke inbraken. Er zijn afgelopen week diverse meldingen gedaan over verdachte omstandigheden. De meeste telefoontjes kwamen uit het gebied
waar inbrekers vooral actief zijn
geweest, Aalsmeerderweg, Oosteinderweg, Kerkweg en Jac. Takkade. Alle meldingen worden serieus onderzocht. De politie blijft
intensief controleren in de wijken.

Winkeldief met
flinke buit
Aalsmeer - Op woensdag 1 februari is rond half negen in de
avond een winkeldief betrapt in
een super op het Poldermeesterplein. Door medewerkers was gezien dat de man diverse spullen in
zijn jas stopte. Bij de kassa is de
man aangesproken en later overgedragen aan de politie voor verhoor. De 52-jarige man uit Amsterdam bleek goederen voor een
totaalbedrag van 216 euro in zijn
jaszakken te hebben gestopt. De
man is donderdagavond om tien
uur heen gezonden en zal zich
moeten verantwoorden bij justitie.

Traumaheli landt bij school
Aalsmeer - De leerlingen van de
Westplas Mavo keken maandag 5
februari in de ochtend raar op toen
er plotseling een grote, gele helikopter op de binnenplaats landde. Het traumateam was gealarmeerd voor een medische noodsituatie in de Hadleystraat. De piloot
zag een geschikte landingsplaats op
het grasveld bij de school. De politie

kwam ter plaatse om het team naar
het incident te vervoeren. Na enige
tijd werd het team weer bij de heli gebracht en vertrok de helicopter
weer. De komst van de traumaheli
gaf veel kijkers, bij omwonenden en
natuurlijk bij alle leerlingen en leerkrachten van de school.
Tekst en foto: Marco Carels

Geen steekpartij, maar
onderlinge ruzie

straat. De pui is behoorlijk ontzet. De
eigenaar van de juwelierszaak was
snel ter plaatse. Het alarm is afgegaan en direct werd gedacht aan een
ramkraak. Voor hen betrof het gelukkig een ongeval. De bestuurster is
minder gelukkig, zij is met onbekend
letsel per ambulance naar het VUziekenhuis vervoerd. Er is bloed afgenomen om vast te kunnen stellen of
er alcohol in het spel is geweest.

Aalsmeer - Zondagmiddag 5 februari rond half twee heeft er een
steekpartij plaatsgevonden bij een
woning aan de Parklaan. Althans dit
was de melding naar de hulpdiensten. De politie ging met groot materiaal ter plaatse. Onbekend was
of er een gewonde was gevallen en

Verkiezingsborden geplaatst
Aalsmeer - Op woensdag 15 maart
gaat Nederland naar de stembus.
Kiezers bepalen dan welke 150 Nederlanders namens hen vier jaar
lang volksvertegenwoordiger mogen zijn. Er doen totaal 28 partijen mee. De Tweede Kamerleden
controleren de regering en maken
en beoordelen wetsvoorstellen. In
Aalsmeer zijn afgelopen maandag 5

februari de verkiezingsborden neergezet en voorzien van alle affiches
met veelal de portretten van de lijsttrekkers. Op de lijst van de VVD
prijkt onder andere de naam van
Robert van Rijn, nu fractievoorzitter
van VVD Aalsmeer. Hij is op nummer 54 de hoogstgeplaatste kandidaat voor de VVD in de Amstelland
regio. Iedereen van 18 jaar en ouder

mag naar de stembus. In Aalsmeer
zullen de stemlokalen weer ingericht worden in scholen en wijkgebouwen in de diverse wijken. Nog
geen idee voor welke partij te kiezen en voor wie het rondje rood gekleurd gaat worden met potlood?
U/jij bent de enige niet. Een eerste
hulpmiddel is natuurlijk www.stemwijzer.nl. Over een maand is het al
zover. Laat vooral uw/jouw stem niet
verloren gaan!

dus ging ook de ambulancedienst
op weg. Het bleek echter om een
onderlinge ruzie te gaan, waarbij
met een mes is gedreigd. De ‘kemphanen’ gaan beiden aangifte doen.
Foto: Davey Photography
Davey Baas

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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kinder- en jeugd

Lego Batman film in bios

Wethouder bij alle groepen op bezoek

Voorlezen op PCBS De Brug
Aalsmeer - Tijdens de Nationale Voorleesdagen die van 25 januari tot 3 februari plaats vonden kwam
wethouder Gertjan van der Hoeven
voorlezen op PCBS De Brug.
Alle groepen kregen bezoek van de
wethouder en in elke groep werd
er weer een ander boek voorgelezen. De leerlingen vonden het heel
fijn om te luisteren naar deze leuke

krant
Aalsmeer - In de geest van de zorgeloze pret die De Lego Film tot een
wereldwijd fenomeen maakte, speelt
de zelfbenoemde leider van dat gezelschap – Lego Batman – nu de
hoofdrol in zijn eigen bioscoopavontuur. Er liggen grote veranderingen op de loer voor Gotham City,
en als Batman de stad wil redden uit
de handen van de Joker en zijn sluwe plannen, zal hij zijn waakzame rol

verhalen en er was ook nog tijd om
vragen te stellen. De voorleesdagen
hebben als doel om het voorlezen te
stimuleren.
Op PCBS De Brug is hier volop aandacht aan besteed, zo werd er andere dagen voorgelezen door ouders. De laatste dag werden alle
kinderen in een andere klas voorgelezen.

moeten laten vallen. Batman zal dit
keer moeten proberen samen te werken met anderen, en misschien, heel
misschien, zal Batman het dit keer
leren om meer relaxed te zijn. Deze
animatiefilm is nu dagelijks te zien
in Bioscoop Aalsmeer aan de Van
Cleeffkade in 2D en in 3D. Kijk op de
website voor alle filmtijden. Kaartjes
reserveren kan via 0297-753700 en
bioscoop@studiosaalsmeer.nl.

Zondag diverse leuke activiteiten

Vogeldag op Boerenvreugd

Een echte wintervoorstelling

‘Brrr’ in het Poppentheater
Amstelveen - Op de poolcirkel
woont een Eskimo, helemaal alleen.
Hij heeft het goed naar zijn zin, totdat hij bij het ijsvissen een verkleumde zakenman naar boven hengelt.
Dit zet voor allebei de wereld op z’n
kop. Want wat als je elkaar denkt
te snappen, maar elkaar toch niet
begrijpt? Kinderen leren, dat je lief
moet zijn voor elkaar, ook als je anders bent of de ander niet kent. Een
humoristisch verhaal vol nieuwsgierige pinguïns, koude neuzen, een

walvis en sneeuw, heel veel sneeuw.
TG Graasland, bestaande uit Emiel
de Jong en Harold Schraven, heeft
van ‘Brrr’ een nagenoeg tekstloze, zeer beeldende, erg grappige en
muzikale voorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar gemaakt. ‘Brrr’ is te
zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag 12 februari om 14.30
uur. Toegangsprijs: 8,50 euro. Reserveren kan via 020-6450439; info@
amstelveenspoppentheater.nl of via
ww.amstelveenspoppentheater.nl

Race bij jeugdschakers
van AAS gaat door
Aalsmeer - Na het verwisselen van
plaats gaan de koplopers onverdroten verder met winnen. Luuk won
simpel van Simon die geen schim is
van vorig jaar. Simon koos voor een
Italiaanse opzet die door Luuk werd
opgevangen door een verdediging
die het Twee Paardenspel heet, een
oude opening met wel meer dan
40.000 partijen in de database! Simon speelde een dubieuze voortzetting die zelfs door grootmeesters
is gespeeld, offerde weinig kansrijk
een stuk en werd daarna zeer klinisch opgebracht door Luuk. Hier-

mee behoudt hij de eerste plek. Willem, de nummer twee, had weinig
problemen met Stijn en won in een
recordtijd. Het duel van de subtop,
Jasper versus Christian eindigde in
remise. Hierdoor blijft de stand gelijk, Jasper op drie en Christiaan op
vier. Sam won van Tim en Rune van
Robbert.
Flora maakte met zwart remise tegen Ruben en Ryan verloor van
Koenraad en toen was er alweer een
ronde voorbij te AAS. Vrijdag is alweer de zeventiende ronde.
Door Ben de Leur

Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd Aalsmeer organiseert
aanstaande zondag 12 februari het
eerste evenement van dit jaar: de
vogeldag. Een dag met leuke activiteiten, zoals het nieuwe vogelspotspel, een leuke vogelspeurtocht en
een groot vogelelektro. Bezoekers
kunnen in de grote verwarmde evenementen-tent voerslingers voor
vogels maken, met vet, zaden en
pinda’s. Natuurlijk mag iedereen de
zelfgemaakte voerslinger mee naar
huis nemen. De Infohoek in de Stolp
is net nieuw ingericht met leerzame
informatie over mussen, roodborstjes en koolmeesjes. Deze dag is er
ook de mogelijkheid om een nestkastje voor koolmeesjes te maken.
Vrijwilligers hebben de benodigde

materialen al op maat gezaagd. De
kinderen kunnen met hulp van ouders en de boerderijvrijwilligers het
bouwpakket in elkaar timmeren. Als
het nestkastje een goed plekje krijgt
in de tuin is de kans groot dat er
een koolmees-paartje in gaat nestelen. Aan het maken van de nestkastjes zijn kosten verbonden. Voor
7,50 euro kan er getimmerd worden
en mag een mooi zelfgemaakt nestkastje mee naar huis genomen worden. Op de kinderboerderij is pinnen nog niet mogelijk. Betalen kan
alleen met contant geld. Deelname
aan de overige activiteiten is gratis.
De vogeldag is van 11.00 tot 15.00
uur op het terrein van kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan 118 in de Hornmeer.

Schaatsen: Nationaal Pupillen Toernooi

Sijmen doet het opnieuw,
voor 3e jaar kampioen!
Kudelstaart - Evenals voorgaande jaren een hoogtepunt van het
schaatsseizoen voor wedstrijdrijdende pupillen is het Nationaal Pupillen Toernooi (het officieus NK pupillen) dat jaarlijks in het Groningse Kardinge wordt verreden. Er alleen al voor uitgenodigd worden is
een prestatie, aangezien alleen de
snelste pupillen van iedere ijsbaan
in Nederland een ticket krijgt tot dit
‘officieuze’ Nederlands Kampioenschap, aangevuld met de best geplaatsten van de nationale ranglijst.
VZOD A-pupil Sijmen Egberts uit
Langeraar mocht dit jaar voor de
derde keer mee doen. De druk was
hoog, daar Sijmen de twee voorgaande jaren dit toernooi ook op
zijn naam geschreven had.
Bij de 500 meter was de spanning
direct te snijden. Kon Sijmen ook
dit jaar zijn titel prolongeren? Hoewel hij misschien wel de beste papieren had, moest het nog wel even
waar gemaakt worden. Na een eerste valse start van Sijmen werd het
alleen nog maar spannender. De
wel bekende downstart moest nu
wel goed gaan. Gelukkig met goede start (100 meter in 11.65 seconde) gingen de mannen op weg. De
tegenstander was een snelle starter
dus in de tweede helft moest Sijmen
het goed maken. Direct na de eer-

ste bocht kon Sijmen naar de tegenstander kruipen, zodat hij deze in de
tweede (binnen)-bocht mooi voorbij kon. Met een snelle sprint eindigde Sijmen met een tijd van 42.84
slechts 0,06 boven zijn persoonlijke
record, maar genoeg voor de eerste
plaats bij de 500 meter.
Bij de 1000 meter had Sijmen, lid
van de Kudelstaartse schaatstrainingsgroep VZOD, sowieso betere
kaarten, gezien de meeste tegenstanders echte kortebaan sprinters
waren. Alleen Sijmen’s neef Hylke de Boer kon weerstand bieden
op deze afstand. Hylke reed een tijd
van 1.27,85, dus dit werd de te kloppen tijd. Met ook nu weer een snelle opening ging Sijmen van start.
Aan inzet en focus geen gebrek, alles moest nu kloppen. De opening
was 20,15 met een eerste ronde 31,7
zag het er goed uit. De laatste ronde was lang en zwaar, maar het lukte Sijmen om een tijd van 1.26,03 te
klokken. Met een nieuw persoonlijk
record, werd ook deze 1000 meter
gewonnen. Door beide overwinningen stelde hij ook dit jaar de eindoverwinning in het Heren Pupillen A
toernooi veilig. Het is weinig kinderen gelukt om dit toernooi alle drie
de jaren (Pupillen C, B en A) te winnen. Een prachtige en uitzonderlijke
prestatie van Sijmen Egberts.

men met haar teamgenoten Sietske de Bruin (zevende), Micky Bek
en Julia Hoekstra lijken de meisjes
ook als team zeker van een plaats
in de finale. Zeger Haspels liep bij
de jongens junioren D1 een goede
race. Bij de jongens junioren D1 is
Finn Rademaker de onbetwiste koning van de voorrondes. Van kop af
aan wist ook deze cross te winnen.
Hiermee heeft hij alle drie de crossen uit de voorrondes gewonnen.
Zijn maatje Daniel Winkels werd
heel knap vierde. Lisa Welling liep
net zoals de vorige cross weer de
hele cross knap uit. Een hele goede race van Roanna Geleijn (derde)
en Gwen Alewijnse (tiende) bij de
meisjes junioren D1.
Na de junioren was het de beurt aan
de pupillen. Voor de jongens C pupillen (Hugo Willigen, Silvan Oud,
Julius van Willgenburgh en Ryan
Waasdorp) wordt het afwachten of
ze als team nipt de finale gaan ha-

len. Aan Hugo heeft het niet gelegen, hij eindigde op een hele mooie
zesde plaats. Bij de meisjes C pupillen was het een zware race voor
Linn Smithuis en Candela Rodriguez Caceres, beide meisjes eindigden in de tweede helft van het veld.
Bij de jongens B pupillen was Nils
Smithuis niet helemaal fit en heeft
zijn race goed, rustig en solide uitgelopen. Lisa de Vries liep bij de
meisjes B pupillen een hele goede
race. Vlak na Renske Olieman begon zij aan haar twee rondes over
het akkerland. De eerste ronde liep
ze rustig maar vlot door, om de laatste ronde nog te versnellen. Ze eindigde samen met Renske ruim bij
de eerste helft van het veld. De jongens A1 pupillen lijken als team zeker van de finale. Justin Alwijnse
(negende), Steven Waasdorp, Mees
Eduard en Thomas van Willigen eindigden bij de eerste 21 jongens in
een veld van 64 jongens. Ook de

Het Bos in met
Sneeuwwitje
Amstelland - Zoek op zondagmiddag 19 februari om 12.00, 13.30 of
15.00 uur samen met Sneeuwwitje naar de dwergen in het Bos. Ze
kennen alle dieren in het Bos. Ontdek waar de dwergen wonen, wat
ze eten en welke liedjes ze zingen.
Deze activiteit is voor kinderen van
2 tot 8 jaar en hun (groot)ouders/
begeleiders. Kosten zijn 5 euro per
kind en 2,50 euro per volwassene.
Duur: 1 uur. Aanmelden via 0205456100,
www.amsterdamsebos.
nl of in de Boswinkel aan de Bos-

baanweg 5 iedere dinsdag tot en
met zondag geopend van 10.00 tot
17.00 uur.

Derde regio cross in Velsen

Veel podiumplaatsen voor
jeugd AV Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 4 februari
vond in Velsen bij AV Suomi de derde en laatste cross uit de voorronde
van de regio cross competitie plaats.
De ziekenboeg was nog steeds niet
leeg, wat betekende dat een aantal
kinderen ook deze dag niet aan de
start stonden. De meisjes junioren C

moesten 2000 meter afleggen over
het parcours wat weliswaar begon
op de atletiekbaan, maar grotendeels bestond uit meerdere rondjes
over een akkerland met daarin een
passage van twee slootjes. Lotte
Zethof liep van kop af aan voorin en
eindige uiteindelijk als tweede. Sa-

Voetbal

FCA zoekt nieuwe mini’s
Aalsmeer - Voor de Champignons
League zoekt FC Aalsmeer nieuwe
spelertjes. De Champignons League
(CL), binnen de KNVB ook wel bekend als de mini-pupillen, spelen bij
FC Aalsmeer op woensdag en zaterdag. Het gaat hier om 5- en 6-jarige jongens en meisjes die graag de
eerste stappen op het voetbalveld
willen maken.
FC Aalsmeer is de nieuwe voetbalclub aan de Beethovenlaan 120
waar je vanaf 4 of 5 jaar kan starten in een interne competitie, wat
de Champignons League genoemd
wordt. Op woensdag krijgen de spelers verschillende oefeningen voor-

geschoteld en zaterdag worden 4
tegen 4 wedstrijden gespeeld en
worden er periodiek nieuwe teams
gemaakt. Ook mag je een penalty
nemen. Wil jij een keer kijken of je
ook zo’n goede voetballer kan worden zoals Messi en Ronaldo? Kom
gratis drie keer meetrainen op de
woensdag of zaterdag. Indien je het
leuk vindt dan kun je dit jaar nog lid
worden. De CL trainer is Nico Boere
en bij hem kan je je melden. De training start op woensdag om 14.00
uur. De 4 tegen 4 wedstrijdjes op zaterdag starten om 09.30 uur. Kom de
eerste keren op tijd, zodat je kennis
kan maken met de trainer.

Scherpe tijden zwemmers
Oceanus Minioren 3
Aalsmeer - Zondagmiddag 5 februari zaten 23 zwemmers van Oceanus
klaar om hun tijden aan te scherpen.
De debutanten BoukeTrienes, Melissa Pruis en Lisa Overloop deden
het prima en hebben allen mooie tijden op hun lijstje gezet. Soraya Lopes had tijdens haar eerste race, de
50 meter schoolslag, problemen met
de duikbril. Het zwemt lastig als deze op je kin hangt. Toch wist ze de
race prima te volbrengen en zwom
een persoonlijk record. De heren
Aaron Elbaz en Diederick Bentveld
deden niet voor elkaar onder. Met
een 1:06.60 en 1:10.80 zwommen ze
beiden ruim 4 seconden van hun tijd
af. De 50 meter vrije slag zorgde ook
voor wat nieuwe persoonlijke records. Esmee Scheuer werd eerste
en haalde ruim 3 seconden van haar
tijd af. Phaedra Molenwijk bleef lekker bij en ook zij knibbelde er ruim 2
seconden van af. Ook Imke Duijsens
zwom een prima race en wist haar
tijd met maar liefst 7 seconden aan
te scherpen! Vervolgens werd het
tijd voor wat meer ervaren mannen
in het veld. Robert Lima Vermeulen, Jayden v/d Bijl en Loek Boerlage zwommen de 200 meter schoolslag. Alle drie wisten ze de techniek
tot het einde vast te houden en verbeterden hiermee hun tijden. Kyann
Elbaz mocht uitkomen op de 50 meter vlinder. Met een prachtige 47.05
op de klok, haalde ook hij bijna 3
seconden van zijn tijd af. De dames
Sophie Reurings en Charlotte Bentveld mochten op voor de 100 meter
wisselslag. Altijd weer goed naden-

ken hoe de volgorde en keerpunten zijn, maar beiden hebben zich
er goed doorheen geknokt. Sophie
zette een prima eerste tijd neer en
Charlotte wist haar persoonlijk record aan te scherpen. Vervolgens de
100 meter rug voor Fender Terlouw,
Floris v/d Salm, Stijn Kleijn, Thijmen v/d Vliet en Sebastiaan Stassen. Veel Oceanus geweld tijdens
deze afstand. Fender ging zo op in
zijn race, dat hij het keerpunt vergat
en met zijn hoofd tegen vol tegen de
muur zwom, dat deed pijn. Maar wat
een bikkel, hij vervolgde zijn race
en werd daarna prachtig opgevangen door zijn zwemmaatjes. Dat is
ook waar sport om gaat. Sebastiaan
liep helaas tegen een diskwalificatie aan. Floris, Stijn en Thijmen wisten allen nette tijden neer te zetten.
Sjoerd Hansma zwom voor het eerst
de 100 meter wisselslag. Dat deed
hij niet onverdienstelijk en zette een
2:02.95 achter zijn naam.
Elise Schipper en Verena Timmer
kwamen als laatste in actie op de
100 meter rugslag. Elise tikte als
eerste aan in 1:42.06. Verena wist
haar tijd met maar liefst 17 seconden aan te scherpen. Een vet persoonlijk record zeg maar! Tot slot de
estafettes. Drie teams van Oceanus
lagen in het zwembad en de overgebleven zwemmers schreeuwden de
longen uit hun lijf. Altijd fijn. Het was
weer een mooie zwemmiddag voor
de Oceanus Minioren, waarbij ruim
40 tijden werden aangescherpt. Nu
maar weer lekker trainen en op naar
de volgende wedstrijd.

meisjes A1 pupillen lijken zeker van
de finale. Tessa Yntema, (negende),
Carice Heemskerk en Djuna Gersen eindigden bij de eerste 13 meisjes in een veld van 54 meisjes. Het
kwartet wordt in de finale gecompleteerd door Xena Daalman die
opnieuw een hele goede cross liep.
Bij de jongens A2 pupillen startte
alleen Colin Alewijnse die zoals altijd goed en hard liep en hier nu zevende mee werd. Tot slot moesten
ook de meisjes A2 pupillen nog hun
1500 meter door het akkerland afwerken. Een hele knappe prestatie van alles meisjes. Juna van der
Waall (zevende) en Mette Smithuis
(twaalfde) liepen van meet af aan bij
de kop van het veld. Het duo wordt
aangevuld door Senna Stokman en
Nicky Verlaan en lijkt wel zeker van
de finale. Het einde van het cross
seizoen is in zicht. Het is voor veel
kinderen en teams nu afwachten of
ze inderdaad de finale hebben ge-

haald. Iedereen kan in ieder geval
terugkijken op een goed, leuk en
sportief cross seizoen en zich gaan
opmaken voor het baanseizoen wat
zaterdag 2 april begint. Dat is natuurlijk na de finale van de regio
cross competitie op zaterdag 11
maart en de clubkampioenschappen cross op zaterdag 18 maart.
Juna van der Waall bij de meisjes
pupillen A2.
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Handbal Eerste Divisie

Voetbal zondag

Aalsmeer - Met nog 8 wedstrijden te gaan en 6 punten achterstand op PSV in de stand van de
Eerste Divisie zou het mooi zijn als
de dames van FIQAS Aalsmeer zouden kunnen winnen van PSV in de
Bloemhof. De hal vulde zich zaterdagavond langzaam maar zeker en
ook publiek dat eerst naar de heren
3 wedstrijd keek in hal 2 (zij wonnen hun thuiswedstrijd) voegde zich
bij het dames publiek zodat we om
20.00 uur met een mooi aantal fans
op de tribune aan de wedstrijd begonnen. Net als vorige week uit bij
Foreholte stond vooral de dekking
weer goed. De dames van PSV kenden blessureleed waardoor zij maar
lastig in de wedstrijd kwamen. Aanvallend hadden ook de Aalsmeerse
dames moeite om het ritme te vinden. En dat was te zien in het scoreverloop… er werd weinig gescoord
en dat was niet in het bijzonder de
verdienste van de keepers van beide
teams. Na ruim 4 minuten openen
wij dan de score via een break out
gemaakt door Anouk Markwat. Pa
na 8 minuten is het dan 3-0 na doelpunten van Lianne Hartog en Lisa
Endhoven na mooi onderscheppen
van Samentha de Soet. Het wordt
4-0 via een penalty die wordt gegeven nadat PSV een break out probeert te stoppen van Anouk. Een
mooi doelpunt via de cirkel van Anne Visser maakt er 5-0 van gevolgd
door een doelpunt van Kelsey Maarse: 6-0 na bijna12 minuten spelen.
Dan lukt het PSV om te gaan scoren en omdat wij verzuimen in de
aanval de bal in het doel te gooien.
Na 22 minuten spelen staat het 6-3
en kijken we vooral naar twee onzorgvuldig spelende teams. Er is te
veel balverlies en er wordt te vaak
net naast of over het doel geschoten. Een mooie redding van keepster Manon van der Sar helpt mee
en vervolgens scoren Anne en Kelsey weer: 8-3. PSV scoort ook nog
3 keer maar ook wij weten het doel
nog een keer te vinden via een mooi
schot van Sonja van Wechem. Eens

Aalsmeer - Weliswaar een wedstrijd meer gespeeld, maar toch een
mooie derde plaats voor de plaatselijke zondag trots van FCA, vooraf was hier zeker voor getekend. Zo
ook afgelopen zondag 5 februari tegen WVC op het gezellige sportpark
in Roelofarendsveen. Weer moest
trainer Marco Bragonje schipperen
met zijn elftal, door diverse blessures en schorsing konden door de
volgende namen een streep: Elias
el Hadji, Dani Calmez, Daryl Haime,
Jeroen Ezink (half jaar weg voor een
prachtig schoolproject). In vergelijking met vorige week speelde de
volgende spelers nu mee: Alexander Goes stond op de plaats van
Bewar Kasim, Erik Jansen voor Nick
Sluys en Damion Veldman voor Elias el Hadji. FC Aalsmeer had een
droomstart, al na 4 minuten lag de
bal bij WVC in het netje. Na goed
doorzetten van Panet Machnikowski, die na slecht wegwerken in de
achterhoede van WVC, niet aarzelde en voor de 0-1 zorgde. WVC was
aangeslagen en als Damion Veldman even meer rust had bewaard
na een mooie aanval had het binnen 10 minuten 0-2 kunnen staan.
Ook Alexander Goes bewees over
een mooie trap te beschikken, maar
zijn prachtig ingeschoten bal in de
kruising werd onschadelijk gemaakt
door de keeper van WVC. De eerste 20 minuten was FC Aalsmeer
de bovenliggende partij, maar langzamerhand sloop ook weer de onnauwkeurigheid in het team. Ook
kreeg WVC enkele kansjes, maar altijd stond daar toch weer Jeremaih
Veldman die op een hele goede middag kan terugkijken. In de 35e minuut was er een vrije trap, maar wederom stond Jeremaih op de goede plek. FC Aalsmeer raakte de grip
op het middenveld een beetje kwijt,
toch was het Barry Springintveld
die met een prachtige bal Lennarth
Eberharter de diepte in stuurde, die
stuurde zijn tegenstander het bos in,
maar zijn voorzet was te hard voor
zijn medespeler. Een verdiende 0-1
voorsprong, maar het veldspel werd
minder. Drie oorzaken kunnen daar

Winst voor FIQAS dames

Programma
handbal
Zaterdag 11 februari:
18.45 u: FIQAS dames 2-Fidelitas
20.00 u: FIQAS heren 1-Tongeren
(BeNe League)
20.00 u: FIQAS dames 3-KDO
Zondag 12 februari:
09.50 u: FIQAS dames 4-Nijenrodes
11.00 u: FIQAS jongens B1Quintus/DIOS
(Jeugd Divisie)
12.00 u: FIQAS jongens A1Volendam (Jeugd Divisie)

zien of de dames in de tweede helft
wat trefzekerder kunnen worden.
Net als in de eerste helft opent
Anouk de score. Vervolgens scoort
ook PSV en staat het na 5 minuten
10-7. Samentha maakt de 11e voor
onze dames maar het blijft een lastige wedstrijd voor beide teams. We
missen een strafworp en PSV komt
weer dichterbij: 11-8. Na 13 minuten is de stand 12-8 via een doelpunt van Lianne. Samentha maakt
vervolgens het volgende doelpunt
voor onze dames die zich daarna echt even moeten herpakken,
want de dames van PSV komen
even in hun flow en maken er 13-12
van. Vervolgens zorgen Nadie Klaver, Melissa Dekker en Lisa dat wij
weer wat in ons ritme kunnen komen en is de stand na 20 minuten
spelen 16-12. Terwijl PSV nog een
keer tegen scoort maakt Anouk de
17e voor onze dames via de cirkel
en Lisa de 18e en ook de 19e vanaf
de hoek. PSV perst het 14e doelpunt
er uit en weet tot het einde van de
wedstrijd dan nog 1 doelpunt te maken. Wij houden de vaart er in en via
Lianne, nog eens Lisa en Jytte Groeneveld in de laatste seconden komt
de eindstand op 22-15. Ook minder
goede wedstrijden moet je zien te
winnen en over de wedstrijd van zaterdag kan dat gezegd worden. De
dames maken zich op voor de volgende uitwedstrijd, aanstaande zaterdag 11 februari om 20.00 uur in
Den Haag tegen Hellas (Hellashal,
Laan van Poot in Den Haag).

BeNe League handbal

Zaterdag FIQAS
heren thuis!

Aalsmeer - Na de verloren uitwedstrijd bij Targos/Bevo spelen de
mannen van FIQAS Aalsmeer aanstaande zaterdag 11 februari weer
thuis in de Bloemhof. Op bezoek
komt het Belgische Callant Tongeren, de huidige koploper in de BeNe
League. Het verschil met de nummers twee en drie is echter maar
één punt. FIQAS Aalsmeer staat
tiende, maar heeft hetzelfde aantal punten als de nummers acht en
negen. Eerder in het seizoen werd
uit verloren, al was het verschil niet
groot: 29-31.
Bekerwedstrijd in Den Haag
In de achtste finale van het NHV bekertoernooi spelen de mannen van
FIQAS Aalsmeer op dinsdag 14 februari aanstaande uit bij AJ Sports/
Hellas in den Haag. De wedstrijd, in
de Hellashal aan de Laan van Poot,
begint om 20.30 uur.

Wederom winst voor FCA

A1-speler Vincent Algra (links) maakt invalbeurt in VZOD1.

Zaalkorfbalcompetitie

VZOD komt net tekort in
eindfase tegen EKVA
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
kwam het op de derde plaats staande EKVA uit Almere op bezoek in de
Kudelstaartse Proosdijhal. De eerste
wedstrijd tussen deze ploegen resulteerde in een eclatante overwinning voor de ploeg uit de Flevopolder. VZOD/FIQAS speelde toen een
van haar mindere wedstrijden. De
thuisploeg had dus iets recht te zetten. Aan het begin van de wedstrijd
leek het echter een voortzetting van
het eerdere duel, want na 8 minuten
stond er een duidelijke 0-3 stand op
het scorebord. Daarna kwam VZOD
langzaam in de wedstrijd. Via doelpunten van Paul te Riele en Dineke
Westerhof werd de achterstand verkleind tot een punt. De Kudelstaartse korfballers gingen met meer bezieling en overtuiging de strijd aan,
daardoor het publiek werd getrakteerd op een mooie en spannende
eerste helft. Met name Paul te Riele
speelde een sterke eerste helft. Via
5-6 stond er bij rust een 7-9 stand
op het scorebord. Omdat VZOD/FIQAS vaak in staat is er in de tweede
helft nog een schepje boven op te
doen, ging het publiek er eens goed
voor zitten. Ook deze wedstrijd leek
deze verwachting uit te komen. Direct na rust bracht EKVA eerst via
een afstandsschot de marge nog
op drie doelpunten: 7-10. Wat daarna volgde was een sterke periode
van de thuisploeg. Er werd vier maal
op rij de korf gevonden onder andere via afstandsschoten van Eric
Spaargaren, Jessica Zijerveld en Jo-

sine Verburg. Voor de eerste maal
dus een voorsprong voor VZOD:
11-10. Daarna een gelijk opgaande
strijd waarbij de scheidsrechter van
dienst een steeds nadrukkelijkere
rol ging spelen. Hij meende overtredingen te constateren die verder
door niemand in de sporthal werden waargenomen. Dit resulteerde in vijf strafworpen voor de bezoekers in de tweede helft. VZOD/
FIQAS verloor haar concentratie en
EKVA deed niet meer dan de gegeven cadeautjes koel verzilveren. Met nog tien minuten te spelen
gaf het score bord een 14-21 stand
aan. Met name Paul te Riele had het
drukker met kritiek op de scheidsrechter dan met zijn tegenstander.
Dit leverde hem nog een gele kaart
op. Coach Cor Loef bracht drie talentvolle junioren in het veld Nikki
Koningen, Vincent Algra en Jeffrey
Kunst. Het was de laatst genoemde die via een benutte strafworp de
eindstand mede bepaalde op 1622. Een geflatteerde stand die zeker
geen afspiegeling van de krachtsverhoudingen was deze middag.
Trainer/coach Cor Loef na de wedstrijd: “Ik ben zelf ook scheidsrechter en ben de laatste die collega’s
bekritiseerd, maar deze man liet
mijn bloed de verkeerde kant op
stromen, en daar wil ik het graag bij
laten.” Zaterdag 11 februari staat de
wedstrijd tegen TRIAZ uit Amsterdam op het programma. Bij winst
speelt VZOD/FIQAS ook volgend
seizoen in de tweede klasse.

Mats en Niels winnaars
jaarlijkse voetbalquiz
Aalsmeer - Een druk weekend bij
FC Aalsmeer. Natuurlijk was er voetbal, maar ook de jaarlijkse voetbalquiz stond vrijdagavond 3 februari
op het programma. Een groot aantal leden van de voetbalvereniging
en voetballiefhebbers hadden zich
opgegeven voor deze gezellige ‘hersenkraker’-avond. De sfeer was prima en ongedwongen, maar natuurlijk ging het wel om de hoogste eer.
Welk team wint de beker en mag
zich een jaar lang ‘voetbalkenner
van het jaar’ noemen? Acht rondes
vragen zijn gehouden en uiteindelijk
bleken Mats Heuzen en Niels Ax de
beste kennis te hebben, eerste prijs!
De tweede plaats is behaald door
Andre en Joey en de aanmoedigingsprijs (laatste plek) is uitgereikt
aan Jordi Reurekas en Thijs Boomhouwer. Eddy van Leeuwen en Andy Plasmeyer wisten de barrage te

winnen. Er wordt terug gekeken op
een gezellige avond, die tot in de late uurtjes heeft geduurd. Op zaterdag en zondag stond ‘echt’ voetballen centraal. FC Aalsmeer zaterdag
had Woudenberg als tegenstander
en wist met 1-0 te winnen. De volgende dag wist FC Aalsmeer zondag eveneens winst te boeken, 2-0
in de uitwedstrijd tegen WVC. Ook
RKDES wachtte zondag 5 februari een uitwedstrijd tegen DIOS in
Nieuw-Vennep. De rust ging de Kudelstaartse ploeg in met 1-0 winst,
maar een overwinning werd het toch
niet. Eindstand gelijk: 2-2. Tot slot
nog topnieuws uit Kudelstaart. RKDES JO 10/12 is zaterdag 4 februari kampioen geworden in de tweede
fase. Na liefst een 8-3 winst op Badhoevedorp mocht de kampioensbeker in ontvangst genomen worden.
Foto: www.kicksfotos.nl

gramma. Iedere vereniging stuurt
zijn beste rijder/ster per onderdeel
de baan op. In feite mag de winnaar zich clubkampioen van de ijsbaan Kennemerland noemen. IJsclub Noordwijk werd vorig jaar winnaar van de felbegeerde ‘Kees Jongert’ bokaal, een verzilverde noor.
IJsclub Nova Zembla werd winnaar van de runner-up trofee, een
verzilverde doorloper. Deze laatste prijs gaat naar de club die de
meeste progressie heeft gemaakt
ten opzichte van het voorgaande
jaar. Winnaar op het spectaculaire
onderdeel ploegachtervolging werd
IJsclub Noordwijk. De deelnemende verenigingen zijn:
IJsclub Kees Jongert uit Beverwijk,
IJsclub Haarlem, Noordwijkse IJsclub, IJsclub Limmen, Schaatstrainingsgroep Ter Aar, IJsclub Nova

Zembla uit Spaarndam, Schaatstrainingsgroep
Zaanstreek
uit
Zaandam, IJsclub Nut en Vermaak
uit Leimuiden, IJsclub Warmond,
IJsclub VZOD uit Kudelstaart, IJsclub de Blauwe Beugel uit Rijsenhout en IJsclub Zwanenburg. De
wedstrijden beginnen om 17.00 uur
en de toegang tot deze wedstrijden
die voor de 33e keer worden georganiseerd is gratis. Alle clubs rekenen op de steun van hun trouwe leden en supporters, zodat de rijders/
sters optimaal gemotiveerd aan de
start verschijnen om hun beste seizoenprestaties te laten klokken en
zo de benodigde punten voor hun
club binnen halen. Voor u/jou een
reden te meer om kennis te komen
maken met de mooie kunstijsbaan
en natuurlijk om plaatsgenoten aan
te moedigen.

Heren 2 FIQAS Aalsmeer tegen Bevo. Foto: www.kicksfotos.nl

Handbal: Winst dames 1
en heren 2 van FIQAS
Aalsmeer - De handballers en
handbalsters van FIQAS Aalsmeer
hadden afgelopen weekend weer
wedstrijden op het programma
staan. Veel wedstrijden vonden
thuis in De Bloemhof plaats. Heren
1 wachtte echter zaterdag 4 februari
een uitwedstrijd tegen Targos/Bevo.
Het zit de mannen niet echt mee. Er
werd verloren met 26-19, maar een
spannende ‘pot’ was het wel.
Dames 1 speelde zaterdagavond in
de eerste divisie thuis tegen PSV uit
Eindhoven. De fans op de goed ge-

vulde tribune zagen een hele spannende wedstrijd met uiteindelijk
winst voor de Aalsmeer vrouwen
met 22-15. En zondag 5 februari kon
opnieuw op de tribune in De Bloemhof plaats genomen worden. Diverse wedstrijden zijn gespeeld, waaronder de Heren 2 van FIQAS in de
eredivisie. Een geweldige, maar zenuwslopende wedstrijd. De mannen
wisten het hoofd koel te houden en
streden tot het eindsignaal met succes voor de winst. Eindstand: 29-26
voor Aalsmeer.

Deelname VZOD en De Blauwe Beugel

Schaatswedstrijden om de
‘Kees Jongert’ bokaal
Kudelstaart/Rijsenhout - Zaterdag 11 februari organiseert ijsclub
Kees Jongert voor de 33e keer de
jaarlijkse schaatswedstrijden om
de ‘Kees Jongert’ bokaal op kunstijsbaan Kennemerland te Haarlem.
De deelnemende verenigingen zijn
de verenigingen die wekelijks trai-

nen op de kunstijsbaan aangevuld
met een aantal gastverenigingen.
Er wordt door de dames en heren,
van pupil tot veteraan, gestreden
op maar liefst 27 onderdelen over
afstanden van 500 tot 5000 meter.
Als extra staat er ook dit jaar weer
een ploegachtervolging op het pro-

een debet aan zijn geweest: Een gewone grasmat, hobbelig, de tenues
van beide ploegen was verwarrend
en de scheidsrechter had het prima
naar zijn zin. Bij elk fluitsignaal (te
veel) gaf hij op zijn eigen wijze aan
waarom hij floot, maar wel op het
publiek letten of ze het leuk vonden
wat hij allemaal vertelde. En ja soms
was het leuk, gelukkig voor alle spelers ging men er goed mee om. De
tweede helft was nog geen 5 minuten oud of Mark Schut ging met een
blessure van het veld, in zijn plaats
kwam Nick Sluys. In het spelbeeld
veranderde niet zo veel, rommelig en veel balverlies. Bewar Kasim
kwam er in voor de moegestreden
Panet Machinowski. In de 70e minuut was er toch weer een gevaarlijke aanval van WVC, maar weer
stond Jeremaih Veldman op de goede plek. Ook de FC probeerde het
nog via Alexander Goes na een
mooie aanval, maar ook hier stond
de keeper van WVC een treffer in
de weg. Tien minuten voor tijd verving Frits van Leeuwen de moegestreden Lennarth Eberharter en laat
het nu Frits zijn die in de 88e minuut aan alle onzekerheid een einde maakte door de bevrijdende 0-2
te maken, tergend langzaam rolde
de bal na de inzet van Frits over de
lijn. De overwinning was binnen en
de nog tien 10 minuten speeltijd kon
daar niets meer aan veranderen. De
FC zondag blijft zo lekker meedoen.
Zondag 12 februari komt buurman
KDO op bezoek, die het overigens
echt goed doet in deze afdeling. Bij
winst doet de FC nog mooi mee en
anders gaat over twee weken de
derde periode van start en dan zijn
er weer nieuwe kansen voor een
prijs. Zondag is er heel wat te beleven op Sportpark de Hornmeer, uiteraard hopen de spelers en de supporters op een mooi en spannende
wedstrijd en het is sponsordag voor
de trouwe sponsors met van 16.00
tot 19.00 uur muziek van de Coolcast Band, dus dat kan en moet wel
gezellig worden. Kom het ook allemaal meemaken. De wedsrijd begint om 14.00 uur. Entree gratis.

Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdagvoetbal, eerste klasse

FC Aalsmeer klimt uit dal
Aalsmeer - FC Aalsmeer heeft afgelopen zaterdag 4 februari een uiterst welkome en belangrijke zege
geboekt tegen Woudenberg. In eigen huis werd de nummer 6 van de
ranglijst met minimale cijfers terug
de bus ingestuurd: 1-0. Door deze
overwinning klimt de eersteklasser
gestaag weg bij de onderste plaatsen. De marge met de rechtstreekse degradatie plaatsen bedraagt nu
al 7 punten.
De wedstrijd tegen Woudenberg
kende voor een kleine 200 toeschouwers weinig echte hoogtepunten. De gasten lagen rustig op
fouten van de thuisclub te wachten
en FC Aalsmeer probeerde in eerste
instantie vergeefs het Woudenbergse doel te bestoken.
Mike van Eenennaam, die als middenvelder speelde, schoot in kansrijke positie hoog over, maar verder gebeurde er weinig noemenswaardigs. Pal voor rust viel eigenlijk uit het niets dan toch de naar

later bleek beslissende voorsprong.
Epi Kraemer wurmde zich langs
twee tegenstanders en schoot randje zestien beheerst in de verre hoek:
1-0. Het was alweer zijn zesde treffer van het seizoen.
Na de rust drong Woudenberg wel
meer aan, maar kreeg FC Aalsmeer
de beste kansen. Calvin Koster was
er een paar keer dichtbij, maar hij
vond net niet de juiste richting. Een
echt slotoffensief van de ploeg uit
Woudenberg bleef ook uit. Zodoende vond scheidsrechter Jansen uit
Leusden het na 92 minuten welletjes.
Door de zege staat FC Aalsmeer nu
op de negende positie. Komende
zaterdag 11 februari gaat de ploeg
van Cor van Garderen op bezoek
in Nieuwegein bij JSV. Deze ploeg
verkeert in acuut degradatiegevaar
en staat met 10 punten laatste. Een
wedstrijd om vooral niet te onderschatten.
Arno Maarse

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 11 februari:
F.C.AALSMEER
JSV Nieuwegein 1 - FCA 1 14.30 u
C.S.W. 2 - F.C.A. 2 12.00 u
Hillegom 5 - F.C.A. 3
15.00 u
F.C.A. 4 – V.V.C. 6
14.30 u
F.C.A. 5 – Overamstel 6
14.30 u
IJmuiden 7 - F.C.A. 6
12.30 u
F.C.A. 7 - FC A’damsebos 7 14.30 u
Weesp 2 - F.C.A. 8
14.00 u
S.C.W. 45+1 - F.C.A. 45+1 14.30 u
Vrouwen
IJmuiden VR1 - F.C.A. VR2 12.30 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
DVVA VR2 - RKDES VR1
10.30 u
S.C.W.
VVA/Spartaan 1 - SCW 1 15.00 u
Overbos 2 - S.C.W. 2
11.30 u
S.C.W. 3 – V.V.C. 3
14.45 u

S.C.W. 4 – V.V.C. 4
DEVO’58 2 - S.C.W. 5
S.C.W 45+1 – F.C.A. 45+1
V.V.C. 35+2 - S.C.W. 35 +1

12.00 u
14.30 u
14.30 u
15.00 u

Zondag 12 februari:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – K.D.O. 1
F.C.A. 2 – O.S.C. 2
F.C.A. 3 – Onze Gazellen 3
F.C.A. 4 – Sp.Martinus 3
F.C.A. 5 – R.A.P. 6
F.C.A. 6 – K.D.O. 6

14.00 u
11.30 u
11.30 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – S.V.H. 1
RKDES 2 – Bloemendaal 2
D.I.O.S. 2 - R.K.D.E.S. 3
D.S.O.V. 3 - R.K.D.E.S. 4
R.K.D.E.S. 5 – Pancratius 8

14.00 u
11.00 u
11.45 u
10.30 u
12.00 u
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Voetbal jeugd

Eredivisie Zeilen in Aalsmeer

RKDES JO 10-2 kampioen

Aalsmeer - De Nederlandse Eredivisie Zeilen maakt zestien verenigingen bekend die deelnemen aan
de Eredivisie Zeilen 2017. Onder hen
titelverdediger Almere Centraal en
het volledige linker rijtje van het seizoen 2016. Nieuwkomer is de International Yacht Club Amsterdam.
Eredivisie Zeilen is nog in gesprek
met een aantal verenigingen om de
resterende twee plekken in te vullen. Er zijn vier locaties bekend waar
gestreden wordt om de landstitel, te
weten Almere, Aalsmeer, Den Haag
en Veere. Simon Keijzer, directeur
Eredivisie Zeilen is enthousiast over
het animo onder de deelnemers:
“Het is bemoedigend om te zien dat
we zestien hoog gemotiveerde verenigingen hebben die zich ingeschreven hebben voor het nieuwe
Eredivisie Zeilen seizoen. Ook inspirerend is dat we zien dat steeds
meer verenigingen een serieus Eredivisie-programma opgetuigd hebben en dat de verenigingen bereid
zijn te investeren in eigen boten, eigen trainingsprogramma’s en hun
eigen talent.”

Kudelstaart - Zaterdag 4 februari
mocht RKDES JO 10-2 in de kampioenswedstrijd aantreden tegen
Badhoevedorp JO 10-2. En ook al
stond dit team onderaan in de competitie, van onderschatting was
geen sprake bij de mannen. Het
team was compleet, dus 10 gretige jongens stonden klaar om de titel officieel binnen te slepen. Ook al
zou een gelijkspel genoeg zijn geweest, de jongens waren het over
één ding eens, ook deze wedstrijd
moest gewonnen worden: “Want wij
zijn RKDES en wij zijn de beste!”
De jongens gingen fel van start en
door gelijk druk te zetten op Badhoevedorp was het al snel 1-0 door
spits Renzo, die in de tweede fase
van de competitie het net weer als
vanouds weet te vinden. De druk
was er af en ondanks dat Badhoevedorp een paar goede spelers
had, konden de jongens van RKDES met name door hun goede positiespel en 100% inzet het verschil
maken. Al snel lag dan ook de 2-0
in het netje en hoe! Met een fantastische knal van een meter of 15
schoot Roy de bal hoog achter de
kansloze keeper in de kruising.
Badhoevedorp kwam er af en toe
gevaarlijk uit met wat snelle counters, maar verdedigers Brent, Aik en
Roy gaven geen krimp. Zij speelden
een zeer goede wedstrijd en hadden
de aanvallers van Badhoevedorp in
hun broekzak. En wanneer er toch
een schot op doel kwam dan stond
daar keer op keer Willem, de zeer
betrouwbare sluitpost!
Na alweer een mooi uitgespeelde aanval van RKDES wist rechtshalf Jan de bal achter de keeper van
Badhoevedorp te tikken: 3-0. Drie
verse wissels erin met Davy, Luuk
en Zakaria en de buit was binnen
dachten de jongens en wellicht dat
ze daardoor net even minder scherp
waren, want ineens lag de 3-1 achter Willem. Gelukkig besefte de jongens gelijk dat verslappen dus geen

Korte races, één wedstrijdbaan
In de Eredivisie Zeilen strijden toonaangevende watersportverenigingen van Nederland in moderne
sportboten van het type J/70, geleverd door de organisatie, om de
landstitel. Zeilers hoeven alleen hun
eigen zeilpak mee te nemen. De boten worden geleverd door de stichting J-Club Nederland die mee investeert om de Eredivisie Zeilen mogelijk te maken. De wedstrijdformule is helder: korte races, identieke boten, één wedstrijdbaan en vijf
speelronden op unieke locaties verspreid door Nederland. De wed-

strijdleiding is in handen van partner Sailservice die ook een deel van
de eventorganisatie voor zijn rekening neemt. De Eredivisie Zeilen is
direct en online te volgen met live
beelden op YouTube, verrijkt met
animaties en voorzien van deskundig commentaar. Ook de bezoekers
die fysiek aanwezig zijn kunnen de
race eenvoudig ervaren met begrijpelijk commentaar van experts.
Europese finale
De club die zich landskampioen
mag noemen zal Nederland vertegenwoordigen in de mondiale Sailing Champions League. Ook de
nummers twee en drie van de Eredivisie kunnen zich via voorrondes
plaatsen voor de Sailing Champions
League.
Aangemelde verenigingen in alfabetische volgorde met de klassering
van het team in het seizoen 2016:
1. International Yacht Club Amsterdam (-); 2. Jachtclub Scheveningen (3); 3. KNZ&RV Muiden (11); 4.
KWS Sneek (2); 5. KWV De Kaag (9);
6. RR&ZV Maas en Roer (4); 7.
VWDTP (5); 8. WSV Almere Centraal
(1); 9. WSV Almere Haven (13); 10.
WSV Flevomare (17); 11. WSV Giesbeek (6);12. WSV Heeg (10); 13. WV
Braassemermeer (7); 14. WV Breskens (8);15. WV Wolphaartsdijk (15)
en 16. Zeilteam Westeinder (14).
Het Eredivisie Zeilen seizoen bestaat in 2017 over een vijftal speelrondes verspreid over het land:
Van 12 tot 14 mei in Almere, van 30
juni tot 2 juli in Aalsmeer, van 28 tot
30 juli in Scheveningen van 1 tot 3
september in Veere en de finale van
6 tot 8 oktober op een nog nader te
bepalen plas.

Winst- en verliespartijen
voor biljarters Aalsmeer
Aalsmeer - Maandagavond was
het Team Plasmeijer en Team v/d
Sluis die elkaar troffen aan de Roerdomplaan. Jan Ganzevles maakte 18
caramboles in 6 beurten tegen Jan
Plasmeijer die redelijk kon volgen.
Daarna was het sprokkelen voor
beide spelers. Het was Jan Plasmeijer die de winst pakte in 32 beurten. Wim Berghoef, die regelmatig
zijn caramboles maakte, kon tegen
Joost Dekker geen serie op de tafel leggen terwijl Joost Dekker rustig vanuit verloren positie een serie
van 11 maakte en Wim Berghoef het
nakijken gaf. En dan Joop Houtman
tegen Henk v/d Sluis met een partij van 35 beurten was het uiteindelijk Joop die won en Henk met een
tekort van 1carambole achter liet.
Eindstand: Team Plasmeijer 32 en
Team v/d Sluis 28 punten.
168 Beurten waren er voor nodig
om de winst in Aalsmeer te houden. Het is het 3 Bandenteam gelukt. Ton v/d Laarse en Theo Volkerts in 40 en 39 beurten tegen Graddy Borst en Joop van Halen. Teammaat Henk Floor speelde tegen Els
van Tol. De twee maakten elkaar het
biljarten bijna onmogelijk om uiteindelijk toch de hand te schudden na
het maken van remise in 89 beurten.
Eindstand: Aalsmeer 35 en Jacobswoude 25 punten.
In de C 1 een mooie wedstrijd tussen BV Aalsmeer en BV De Sport.
Aan de tafel van Wim Besselse 136
caramboles en Gerben de Jong 129
caramboles. In de derde beurt liet
Wim Besselse 39 caramboles noteren. Gerben de Jong zette daar direct een serie van 75 tegenover. In
de volgende beurt maakt Gerben er
nog eens 20 en kwam zo op een riante voorsprong. In 9 beurten was
de wedstrijd gespeeld. Wim Besselse maakte ondanks het verlies een
moyenne van 10.55 wat zeker niet
slecht is. Teun van Leeuwen kon ondanks een serie van 40 tegen Piet
Visser de partij niet naar zijn hand
zetten en moest de winst in 19 beurten aan Piet Visser laten. Ton Boxce ging gelijk op tegen Henk Tolsma, 99 om 93 caramboles. Het was
Henk Tolsma die in 20 beurten de
winst naar zich toe haalde. Ton
Bocxe kwam helaas 7 caramboles
tekort. Eindstand: BV Aalsmeer 21
en BV De Sport 36 punten.
In de uitwedstrijd tegen De Heul had
het team van Hans Spaargaren (zelf

Voor méér lokaal
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ziek) problemen door de griepepidemie, waardoor Paul v/d Aar twee
keer aan de tafel moest komen. Dat
ging hem goed af door twee keer
de overwinning op te eisen. Tegen
Peter Sondorp deed Paul dat in 28
beurten met een serie van 13, in de
tweede partij van Paul met een kleine verhoging in de temaken caramboles in 21 beurten tegen Raymon
den Horder. Eerste speler Teun Verkaik maakte zijn 84 caramboles in
24 beurten met een serie van 19 tegen Dirk v/d Louw. Einstand: BV De
Heul 22 en BV Aalsmeer 36 punten.
Het team van Wil Piet ging voor de
dagcompetitie naar BV Kot in Alphen a/d Rijn. Met winstpartijen
van Piet de Ridder en Wil Piet tegen
Joop Reinders en Jan Zaal. Wijnand
Knol en Flip Eskes moesten genoegen nemen met 8 punten voor
Wijnand en voor Flip 7 punten, wat
uiteindelijk remise opleverde. Eindstand: BV Kot 39 en BV Aalsmeer 39
punten. Arnold Heuzen en zijn team
waren op bezoek bij Jacobswoude, die vorige week te gast waren in
Aalsmeer. Ook in dit team winst voor
Arnold Heuzen. Hij speelde tegen
Gijs Vrolijk en maakte zijn 75 caramboles in 18 beurten. Reserve Jacco
v/d Laars had meer beurten nodig
tegen Ies den Dekker om zijn partij met winst af te sluiten. Wim Berghoef kwam met 31 beurten twee caramboles tekort tegen Koos Klaverkamp, die nog een serie van 14 liet
noteren. Wim Nederstigt nam het op
tegen Marja Loos, Wim zette 8 punten op papier en pakte hiermee de
winst voor Aalsmeer. Eindstand: BV
Jacobswoude 39 en BV Aalsmeer 41
punten. Harry Batenburg ging naar
Zoeterwoude om tegen BV Rijnegom met zijn team de derde plaats
te verdedigen. Henk Bos had totaal geen moeite met Jan Brouwer
en maakte zijn 85 caramboles in 21
beurten. Jan Brouwer kwam 44 caramboles tekort. Harry Batenburg
had maar 15 beurten nodig voor zijn
50 caramboles tegen Peter Brouwer.
Joost Dekker liet 9 punten noteren
tegen V/d Ven en miste 3 caramboles. Dorus v/d Voort had een beetje
moeite met Nol v/d Werf en kon dan
ook zijn 41 caramboles niet halen
en liet 8 punten noteren. Eindstand:
BV Rijnegom D 33 en BV Aalsmeer
C 41 punten.

Wim wint bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 15 februari vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 1 februari is gewonnen
door Wim Reuling met 5327 punten. Op twee Lenie van Klink met
5304, op drie Wim Spring in’t Veld
met 5297 en op vier Dirk van Dam
met 5203 punten.

Wedstrijdturnen

Goud voor Nency, Jet en
Elaine van SV Omnia
Aalsmeer - Op zondag 5 februari namen 39 turnsters van SV Omnia 2000 deel aan de tweede voorwedstrijd van het rayon Amsterdam
in de Sportexperiencehal in Amsterdam-Sloten onder leiding van Anneke Nap, Ilse Sandifort en Mariët
Tas. Gerda Kockelkorn coachte de
eerste wedstrijd en Mariët Tas was
bij de laatste twee wedstijden jurylid. Een wedstrijddag met 39 turnsters had SV Omnia nog nooit gehad. Een record dus. In de categorie pre-instap (geboortejaar 2009)
D2 maakten twee Omnia-turnsters
hun debuut. Fenne Vogel en Nency van Noordenne. Van de 18 meisjes, die deelnamen, eindigde Fenne
op de 11e plaats en Nency won zelfs
goud door met bijna een hele punt
verschil op de nummer twee op de
eerste plaats te eindigen. In de categorie instap D2 stonden er drie
meisjes van SV Omnia op het erepodium. Op de tweede plaats eindigde Alisa Kockelkorn in een veld
van 24 turnsters. Op de vierde plaats
kwam Sophie Does en vijfde werd
Ranya Hnassay. Op de uitslagenlijst stond dat Ranya een gedeelde
vijfde plaats had, maar helaas werd
Ranya niet genoemd bij de prijsuitreiking. Gelukkig bleef ze nog bij
haar zus kijken en kon ze wel nog
haar medaille in ontvangst nemen.
Bij grote groepen worden er vijf medailles uitgereikt. De overige Omnia-turnsters in deze categorie behaalden de volgende plaatsen: Suus
Clemens (17e), Lynn van Kuik (16e),
Sam Rosa Voorn (15e ), Alicia den
Ouden (13e), Noa Verbeek (12e).
Emily Broekhuizen turnde haar eerste officiële wedstrijd daar zij bij de
eerste voorwedstrijd geblesseerd
was en behaalde een mooie 9e
plaats, die zij deelde met Lynn van
der Neut. Amy Raadschelders eindigde op de 7e plaats. Alle instappers turnden nu in hun balkoefening een handenstand in plaats van
de zweefstand. Een knappe prestatie. In de categorie pupil 1 D2 is ook
een hele grote fout gemaakt bij de
prijsuitreiking. Drie Omnia-turnsters
zijn hiervan de dupe geworden. Riva Smits, Nada Hnassay en Sanne Klein kregen onterecht een medaille uitgereikt. Er was een groepje turnsters met het onderdeel balk
nog niet in de uitslag opgenomen.
Ja, dan krijg je een heel verkeerde
uitslag. Heel jammer voor hen, maar
ze mogen de medaille houden. De
werkelijke uitslag is: Van de 34 turnsters eindigde Riva Smits op een
knappe 6e plaats , maar helaas dus
net naast de medailles. Nada Hnassay werd 9e , Sanne Klein 10e, Noa
Smits 18e en Fabienne Homma 26e.
In de categorie pupil 2 D2 turnde
Esmée Rolden, die op de 19e plaats
kwam van de 27 deelneemsters.
Senna Harting, die de eerste voorwedstrijd door een blessure gemist

had, werd 21e. In de categorie jeugd
1 D2 won Jet van Kooten in een veld
van 17 turnsters de gouden medaille voor de eerste plaats. Britt Beelen
werd vijfde en dit betekende helaas
net naast de medailles. Zowel Jet als
Britt wisten de balkoefening zonder afvallen te volbrengen. Trainster
Mariët had beloofd dat als ze niet
van de balk zouden vallen dat ze de
volgende training in een turnpakje
zou komen. Ze heeft zich aan de belofte gehouden. Maud Sanders eindigde op de 10e plaats en Tessa van
den Haak werd 7e. Fenna Voorn had
bij het inturnen op de vloer pech en
liep een blessure op aan haar enkel, zodat ze helaas de wedstrijd
niet kon vervolgen. Bij de keuze-oefenstof eindigde bij de Jeugd in de
5e divisie Fleur Snoek op de tweede plaats en Guylaine Piet op de
vijfde plaats. In de categorie junioren 4e divisie turnden Anouk Caarls
(7e) en Isa Verzeilberg (9e). Shania
Bleeker kon helaas wegens ziekte
niet meedoen. Anouk Caarls had als
eerste onderdeel de balk en moest
ook nog als eerste turnster haar oefening doen. Anouk liet een mooie
balkoefening zien met een handenstand-doorrollen erin en kreeg hiervoor 12.20 punten. Een heel mooi
cijfer voor een balkoefening. In de
categorie Junioren 5e divisie won
Elaine van Bakel goud door op de
eerste plaats te eindigen in een veld
van 12 turnsters. Elaine sprong voor
het eerst bij de Pegasus een overslag met een halve draai in en uit.
Danielle Lohuis kreeg een medaille voor de vierde plaats en Shanna Dernison werd vijfde en dus net
naast de medailles. In de categorie
senioren 4e divisie turnde Jasmin
Aileen. Jasmin liet ook een mooie
balkoefening zien met een handenstanddoorrol erop. Het eerste jaar
in de 4e divisie is best wel moeilijk voor Jasmin. Bij de brug nog een
element erbij leren en dan komt ze
al weer een stapje hoger. Nu eindigde Jasmin op de achtste plaats.
In de categorie senioren 5e divisie
eindigde Nilou Spring in ’t Veld op
de derde plaats en mocht dus de
bronzen medaille in ontvangst nemen. Veerle de Jong,die voor het
eerst op de sprong een overslag
met een halve draai in en uit sprong,
werd 11e; Kirsten Kniep 10e, Anouk
Straathof 8e en Tanya Karoui 5e. Helaas liep de derde wedstrijd 1,5 uur
uit. De turnsters van de vierde wedstrijd hebben dus heel lang moeten
wachten. Voor de trainsters Anneke,
Ilse en Mariët bracht dit ook weer
een nieuw record. Ze waren 7.30 uur
van huis gegaan en waren na vier
lange wedstrijden pas om 21.30 uur
weer thuis. In ieder geval kan SV
Omnia 2000 terugkijken op een geslaagde wedstrijd.! Van de 39 Omnia-turnsters behaalden er 9 een
medaille, waarvan 3 keer goud.

Basketbal: J18 op dreef!
Aalsmeer - Na een zware eerste
helft van het seizoen (door een verkeerde poule indeling) hebben de
jongens van Basketbal Vereniging
Aalsmeer van onder 18 (J18) sinds
de winterstop nu de derde wedstrijd op rij overtuigend gewonnen.
Ze speelden afgelopen zondag een
thuiswedstrijd in De Proosdijhal Kudelstaart tegen HBC uit Heerhugowaard. Aalsmeer startte geconcentreerd, hield met een goede verdediging de tegenpartij in toom en sloot
de eerste periode af met een 13-4

stand. HBC kreeg in de tweede periode meer ruimte en liep een punt
in. Ruststand 24-16. Daarna liet
Aalsmeer zien toch de betere ploeg
te hebben. Met een score van 22-4
in de derde periode werd de wedstrijd feitelijk beslist. Na een leuke
en sportieve wedstrijd was de eindstand 64–32. Topscorer was Marein
Sprangers, die in totaal 31 punten
scoorde, waarvan 4 driepunters.
Komende zondag 12 februari spelen
de jongens thuis in De Proosdijhal
tegen Apollo Amsterdam.

optie was en na goed doorzetten
van Luuk en Davy wist Aik RKDES
met een 5-1 voorsprong de rust in
te schieten!
Geen donderspeech van de coaches, alleen de puntjes op de i en
na een bakkie limonade weer lekker
voetballen. De tweede helft begon
daardoor wellicht toch wat moeizaam en de jongens moesten eerst
een tegendoelpunt krijgen voordat
ze weer gingen voetballen: 5-2. Na
een minuut of vijf in de tweede helft
vond Jim het welletjes. Hij besloot
dat het tijd was om te laten zien dat
hij het scoren nog niet verleerd was
en schoot, na op onnavolgbare wijze drie man gepasseerd te hebben,
de bal hard in de linkerhoek, keeper
kansloos: 6-2. Inmiddels had Davy al een paar keer geprobeerd zijn
eerste doelpunt van het seizoen te
maken, maar helaas schoot hij twee
keer naast. Zakaria, de handige
vleugelspeler en tevens koning van
de assist wist het netje wel te vinden
en schoot RKDES naar een comfortabele voorsprong van 7-2.
Via een rommelgoal moest Willem
toch nog een tegendoelpunt incasseren: 7-3, maar gelukkig maakte Jim al snel weer een einde aan
de eventuele illusies van Badhoevedorp door de 8-3 in de touwen te
schieten. Het duurde daarna niet
lang voordat het verlossende fluitsignaal kwam. Topscoorder Renzo rende het veld op met de beker om daar met zijn ploeggenoten het kampioensfeest te vieren.
Keeper Willem viel de achterste linie Brent, Luuk, Jan en Aik in de armen en middenvelders Zakaria, Davy en Roy vierden feest met het spitsen duo Jim en Renzo.
Dit alles werd aanschouwt door
de trotse ouders en leiders (Wilco en Joost) maar vooral ook door
het trainersduo Pieter en Martijn die
een fantastische prestatie hebben
neergezet met dit team. Jongens
gefeliciteerd!

3e Crosscompetitie in Santpoort

Eerste plaats voor Lotte
Jansen van AV Aalsmeer
Aalsmeer - Hoewel de belangrijkste
wedstrijden nog op het programma
staan in de komende vijf weken, begint langzamerhand het einde van
het crossseizoen te naderen. Voor
Corné Timmer en Davy Heijsteeg
was het op zaterdag 4 februari een
goede test richting het NK 10 kilometer op de weg volgende week in
Schoorl. Beide atleten lieten een uitstekende vorm zien. A-junior Corné
Timmer won overtuigend de 5 kilometer in de Santpoortse weilanden
met een voorsprong van ruim 40 seconden op nummer twee in een tijd
van 16:41 minuten. In een gemengde A/B race finishte Davy Heijsteeg
op een uitstekende vierde plaats in
17.38 minuten, kort daarop gevolgd
door Thijmen Alderden (17:47 minuten), die een sterke steady race liep
waarbij hij gedurende de race wat
plaatsen opschoof wat hem een vijfde plek opleverde. Gregory ’t Hoen
finishte als zesde en liep, ondanks
een verkoudheid, een goede wedstrijd waarbij hij dit jaar duidelijk
keer op keer progressie laat zien.
De jongens wonnen voor de derde achtereenvolgende keer overtuigend het ploegenklassement. Bij de
meisjes A/B-junioren was het Lotte
Jansen, die na een goede wedstrijd
in Bussum, wilde laten zien dat er
nog meer inzit. Ook voor Lotte geldt
dat ze dit seizoen goede vooruitgang boekt, wat ze zaterdag toonde door het behalen van de eerste
plaats op de 3 kilometer in een tijd
van 11.59 minuten.

Tot slot was het Milan Biesheuvel
bij de C-junioren die voor de derde
achtereenvolgende keer beslag legde op de vijfde plaats in een tijd van
11.31 minuten. Ook Milan liep een
goede overtuigende cross. De door
ziekte geplaagde atleten Nienke van
Dok en Graeme t’ Hoen moesten helaas afzeggen. Dit gold ook de licht
geblesseerde Wessel Heil en Inger
van Dok in verband met schaatswedstrijden. Voor de komende weken staat op het programma:
12 februari: NK 10 kilometer in
Schoorl voor Corné Timmer en Davy
Heijsteeg; 4/5 maart: De hele ploeg
komt in actie tijdens NK Cross in het
Amsterdamse Bos; 11 maart: Finale
crosscompetitie in Amsterdam.

Vergadering en
speelavond DES

start kan worden met de speelavond in
dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat 14. Het klaverjassen op 19 januari is gewonnen door de heer M. Beets
met 5387 punten, op twee mevrouw E.
van Schie et 5164 punten en op drie
de heer N. Sneeuw met 5130 punten. Bij het domineren was de hoogste eer voor mevrouw C. de Jong met 8
schrappen, gevolgd door mevrouw E.
Heemskerk met 10 schrappen.

Rijsenhout - Op donderdag 16 februari houdt buurtvereniging DES weer
een speelavond. Tevens wordt deze
avond de ledenvergadering gehouden. De avond begint daarom al om
19. 30 uur, zodat rond 20.00 uur ge-

Lotte Jansen van AV Aalsmeer aan
kop. Foto: Erik Witpeerd.
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Ruben Spaargaren tweede
bij WK tennis junioren
Aalsmeer - Afgelopen week heeft
rolstoeltennisser Ruben Spaargaren
deelgenomen aan de Cruyff Junior
Masters in het zuid Franse Tarbes.
Tijdens deze Masters, ook wel het
officieuze WK junioren genoemd,
komen de top zeven van de wereld
ranglijst (aangevuld met een speler die een wild card van de organisatie heeft gekregen) bij elkaar om
te strijden om de eerste plaats. Ruben bezet op dit moment de vierde
plaats in deze ranglijst en het was
de laatste keer dat hij hier aan mee
kon doen.
Het toernooi begon met een poule
fase met twee poules van vier spelers. De beste twee van de poule
plaatsten zich voor de halve finale. Ruben wist zich na winst op onder andere de huidige nummer één
van de wereld ongeslagen te plaatsen voor de halve finale. Hier nam
hij het op tegen een Zuid Afrikaanse speler. Na een wat mindere start
van de eerste set, heeft Ruben de
wedstrijd op overtuigende wijze weten te winnen met 7-5 en 6-1. Met
deze overwinning mocht Ruben zich
opmaken voor de finale. Zijn tegenstander was de Spaanse junior, die
op dit moment de tweede plaats op
de wereld ranglijst bekleedt. Een
pittige wedstrijd, zeker omdat de tegenstander voor de derde keer op
rij kampioen kon worden. De eerste set begon voorspoedig met een
vroege break. Bij 5-4 had Ruben de
gelegenheid om de set naar zich toe
te trekken, maar moest uiteindelijk
de setwinst aan zijn tegenstander
laten (5-7). De tweede set liet een
gelijk verloop zien. Ruben wist deze
winnend af te sluiten met een stand
van 6-4. Met deze gelijke stand in
sets was een beslissende derde set
nodig. Door een aantal ongelukkig
foutjes, keek Ruben al snel tegen

een 0-3 achterstand aan en werd
het uiteindelijk zelfs 0-5. Ook bij deze stand gaf Ruben de strijd niet op
en wist met een spannend tegen offensief terug te komen tot 3-5. Nog
even hing een stunt in de lucht,
maar met twee matchpoints tegen
betekende het laatste foutje het verlies van de set met 3-6 en daarmee
ook van de wedstrijd. Ruben kan terugkijken op een zeer spannende en
gelijkwaardige finale wedstrijd. Toch
een hele mooie tweede plaats.
Goud met dubbeltitel
Naast het enkel toernooi werd ook
gestreden om de dubbel titel. Ruben speelde samen met de Amerikaan Conner Stroud. Dit gelegenheidsduo wist met twee duidelijke
overwinningen de dubbeltitel in de
wacht te slepen en hiermee kon Ruben toch met een eerste plaats en
dus een gouden medaille het toernooi afsluiten.
Meer weten over de activiteiten van
rolstoeltennisser Ruben Spaargaren? Op www.rubenspaargarentennisonwheels.nl worden de laatste
nieuwtjes getoond.

Roy en Kilian winnen finale
Kudelstaart - Het goed bezochte negende single toernooi van de
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis
van Kudelstaart (50 deelnemers)
werd gewonnen door Danny Zorn.
Het was zijn tweede overwinning
dit seizoen en de 25ste ooit. Remco
Maarse, die afgelopen weekend bij
de Dutch Open de zevende ronde
haalde, was de finalist. De Hoogste
Uitgooi van de avond (153) werd gegooid door Tim Maas. Kilian Broeren
won het tweede niveau, Ilona van
Emden werd tweede. Dit alles stond
vorige week reeds in deze krant.
Aan het begin van de avond waren
een aantal sterke poules, hierdoor
belandden enkele goede darters in
het B (derde of vierde) niveau. De
loting na de poules koppelde enkele van deze darters ook nog eens
aan elkaar, zodat het vierde niveau
uiteindelijk sterk bezet was. Melvin, Huib Gootjes, Giovanni Raineri en Roy Donselaar bereikten echter de kwartfinale van het derde niveau, terwijl Ron de Jong en Piet van
Overbruggen hun namen terug vonden bij de laatste vier. De finale ging
echter tussen Erik Jan Geelkerken
en Christopher Brouwer. Dit had wat
betreft de namen net zo goed een
finale op het Hoogste Niveau kunnen zijn. Twee jaar geleden was dat
dan ook inderdaad het geval. Toen
won Christopher en ook nu zou hij
als winnaar uit de bus komen. Ook
Danny de Hartog (9 keer) en Ronald Baars (7 keer) stonden in het
verleden in de finale van het Hoogste Niveau, nu was het echter een
confrontatie in de kwartfinale van

het vierde niveau. Ronald ging door
naar de halve finale, net als de dames Ans Engel en Joyce Kommers.
De finale ging uiteindelijk tussen
Ronald en nieuwkomer Roy van Lith.
Roy wist zijn debuut extra luister bij
te zetten door de finale winnend af
te sluiten. Op de website www.poelseye.nl. is allerlei informatie over de
dartclub Poel’s Eye terug te vinden.
De volgende speelavond is morgen,
vrijdag 10 februari, met hopelijk veel
nieuwe dart liefhebbers. Jong, oud,
man en of vrouw, iedereen is welkom in het Dorpshuis. Vier nieuwe
ronden, vier nieuwe kansen. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft
een zogenaamd open deuren beleid; lidmaatschap of van te voren
opgeven is niet nodig.
Winnaars Roy (links, vierde niveau)
en Kilian (tweede niveau).

Topduel AAS 1 onbeslist
Aalsmeer - In de kraker AAS 1 tegen Sopsweps (Samen Op Pad Spelen Wij Een Potje Schaak) werd het
na een zeer heftige strijd 4-4, waarmee AAS nog steeds kans op promotie heeft, maar concurrent Waagtoren een punt inliep. Beide formaties waren op topsterkte opgekomen en een spannende wedstrijd
zou het gevolg zijn. De score werd
geopend door Ad v/d Berg die met
zwart een plus remise scoorde tegen de sterke Wustenfeld. Daarna kreeg Ben de Leur een remise
voorstel, maar in de overtuiging beter te staan speelde een wat zieke
Ben door en dacht een pion te winnen, maar verloor een stuk. Na wat
zinloos tegenspartelen werd er opgegeven. Jasper trok de stand weer
gelijk door een fraaie overwinning
op de sterke Lennart Ootes, die wel
erg frivool de opening behandelde
en er erg hard werd afgezet.
Johannes bracht de Azen op voorsprong door een zeer indrukwekkende overwinning tegen topscoorder Machiel de Heer (4,5–5). Met wit

RKDES wint weer geen
topwedstrijd: 2-2

‘Scholenstrijd’ in Proosdijhal
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 4 februari is in de Proosdijhal
het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi gehouden voor alle groepen 5
tot en met 8 van de basisscholen in
Aalsmeer en Kudelstaart. Nagenoeg
alle scholen uit de gemeente hebben met meerdere teams deelgenomen. Het was een ‘drukke boel’ in
de sporthal met deelnemers, coaches, leerkrachten en ouders. In
de ochtend waren de wedstrijden
voor de onderbouw en in de middag mochten de leerlingen van de

Aalsmeer - Inwoners spelen een
steeds actievere rol bij het voorkomen en oplossen van misdrijven.
Bijvoorbeeld door een 112-melding,
buurtpreventie en deelname aan
Burgernet of een WhatsApp-groep.
Deze groepen zijn cruciaal bij de
aanpak van woninginbraken, stellen Lilian Tieman en Annemiek Regter, beiden adviseur bij het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). “Maar liefst 80 procent van alle aanhoudingen wegens woninginbraak is te danken
aan de alertheid van omstanders.”
Wilt u ook helpen om uw wijk veiliger te maken. Lilian Tieman is bij het
CCV werkzaam als adviseur en projectleider Woninginbraak. Volgens
haar is het belang van buurtpreventie enorm. “Uiteraard is het een taak
van de politie om te zorgen voor een
veilige samenleving. Maar het is niet
de taak van de politie alléén. De inzet van burgers is ook hard nodig.
Buurtpreventie zorgt ervoor dat de
politie opeens over een groot aantal
extra oren en ogen beschikt.”
Buurtpreventieteams
De meeste Nederlandse gemeenten
kennen wel een vorm van buurtpreventie. De manier waaróp bewoners
zich organiseren, verschilt. “Zo heb
je bijvoorbeeld de buurtpreventieteams”, vertelt Tieman. “Deze teams
bestaan uit actieve buurtbewoners
die zich vrijwillig inzetten om hun
buurt veiliger te maken. Zij lopen
regelmatig rondes door de wijk en
melden verdachte zaken bij de politie. Of als ze situaties tegenkomen
die het criminelen wel erg makkelijk
maken, melden ze dit rechtstreeks
aan de bewoners zelf. Denk daarbij aan losse ladders in de tuin, hoge
struiken of slechte verlichting waardoor inbrekers ongezien hun werk
kunnen doen.”
Digitale buurtpreventie
Annemiek Regter is projectleider digitale buurtpreventie bij het CCV.

Schaakcompetitie

is FM dodelijk! AJ Keessen scoorde
een zeer nuttige remise met zwart
tegen IM Peek, ondanks zeggen dat
hij steeds in slaap dreigde te vallen achter het bord! Daarna ging de
Rotterdamse afdeling ten onder, zowel Paul als Mark liepen tegen zeldzame nullen op tegen Webbink en
FM Rebers, niet de minsten, maar
toch. Tenslotte tekende Jeffrey van
Vliet (FM) voor het vierde punt en
daarmee was het gelijkspel een feit.
AAS is nog steeds op koers voor het
kampioenschap in het dertigste jaar
dat AAS werd opgericht!
Door Ben de Leur

Ineke wint bij
Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is van
harte welkom bij Klaverjasclub de
geluksvogels op de woensdagavond
in het Dorpshuis vanaf 20.00 uur.
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Voetbal zondag

bovenbouw het tegen elkaar opnemen. De prijzen zijn beide keren uitgereikt door wethouder Gertjan van
der Hoeven. De organisatie was in
handen van sportvereniging Omnia/
Oradi. Het schoolkorfbaltoernooi is
in groep 5 gewonnen door Samen
Een, in groep 6 door de Smashers
van de Graankorrel en in groep 7/8
door de Volleyknallers van de Wegwijzer. Kijk voor een verslag van het
toernooi en de volledige uitslag op
de website www.meerbode.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Help de politie mee om
inbrekers te pakken

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

• Nieuwe Meerbode

Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer -Deze vrijdag 10 februari
is er weer gewoon kaarten bij buurtvereniging Hornmeer in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Iedereen is van harte welkom. Aanvang
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
voor koffie, thee en inschrijving. Het
koppelkaarten op 3 februari is gewonnen door: Ben Blom en Ben Bon
met 5505 punten. Op twee Kees
Meekel en Corrie Balder met 5403
punten en op drie Cor Knol en Wim
Spring in ‘t Veld met 5132 punten.
De poedelprijs was voor Marja van
Schip en Nel Piller met 3570 punten.
Op 1 februari is het klaverjassen gewonnen door Ineke Woerden met
5484 punten, op twee Piet van Klaveren met 5424 punten en op drie is
Teunie van Klaveren geëindigd met
5288 punten. De poedelprijs was
deze week voor Ben van Voort met
3798 punten.

Volgens haar is de digitale variant
van buurtpreventie de laatste jaren flink in opkomst. “WhatsAppgroepen zijn een bekend voorbeeld,
maar digitale buurtpreventie is ook
mogelijk via andere apps zoals Veiligebuurt.nl, Lokaal Alarm Systeem
(LAS) of Nextdoor.” Van de deelnemers wordt vooral verwacht dat ze
hun ogen en oren goed openhouden. Zien zij bijvoorbeeld ergens een
inbreker aan het werk, dan melden
ze dit direct bij de politie. Vervolgens
plaatsen ze hun bevindingen in de
groep. Hierdoor worden in de betreffende wijk ineens tientallen wijkbewoners gealarmeerd die aanvullende informatie kunnen doorgeven.
Bijvoorbeeld in welke auto de inbreker wegrijdt en in welke richting.
“Door al deze informatie te bundelen, kan de politie heel gericht geïnformeerd worden. Dit blijkt zeer effectief”, aldus Regter.
Burgernet
Ook bij Burgernet (www.burgernet.
nl) spelen burgers een prominente
rol. Deelnemers krijgen in het geval
van een inbraak een sms- of spraakbericht van de politiemeldkamer. Dit
bericht bevat informatie over de gezochte personen of voertuigen en
het verzoek om hiernaar uit te kijken. Regter: “Het uiteindelijke doel
is gelijk aan dat van de WhatsAppgroepen: het voorkomen of oplossen van misdrijven. Vandaar dat de
deelnemers aan WhatsApp-groepen
worden aangemoedigd om zich ook
aan te melden voor Burgernet.”

Kudelstaart - RKDES wist dit weekend weer geen topwedstrijd winnend af te sluiten. In Nieuw-Vennep
werd het tegen DIOS na een ruststand van 0-1 uiteindelijk terecht
2-2. ASW en Bernardus wisten wel
te winnen en lopen dus verder uit
op de Kudelstaarters. Komt ook nog
bij dat Floreant zich naar laat aanzien uit de competitie heeft teruggetrokken wat inhoudt dat de 3 punten
die RKDES tegen Floreant behaalde voor niets zijn geweest, terwijl de
grote concurrent ASW verloren had
van dat zelfde Floreant, zodat zij nu
4 punten voorsprong heeft op RKDES en nog een wedstrijd minder
gespeeld ook.
De Kudelstaartse formatie begon
weer met Roy Endhoven in de basis,
hij is weer hersteld van een knieblessure. De Afas/Nieuwendijk begon voortvarend aan de wedstrijd.
Na 2 minuten kreeg Robin v/d Steeg
een vrije kans, maar zijn kopbal
ging rakelings voorlangs. RKDES
zette DIOS gelijk onder druk, zodat
de Nieuw-Vennepnaren of Nieuwvennepers er maar sporadisch uitkwamen. Het was dan ook RKDES
dat de tweede kans kreeg, ditmaal
wist de keeper van DIOS er nog een
voetje tussen te krijgen bij een inzet van Ivo Lentjes. Na een klein half
uur kwam de plaatselijke FC verdient op voorsprong. Het was Lennart Kok die vanaf rand zestien de
bal keurig in de verre hoek plaatste. DIOS kreeg maar één grote kans
in de eerste helft en dat kwam nog
omdat Gijs Lentjes een beetje knullig de bal kwijt raakte. De spits van
DIOS schoot net naast. Evenals Rick
Verkuijl die alleen op de keeper af
mocht gaan, maar ook zijn inzet verdween aan de verkeerde kant van
de paal. De ruststand was 0-1. In de

tweede helft een totaal ander beeld.
RKDES begon traditioneel weer slap
aan de tweede helft en riep daardoor ook het onheil over zich af, een
mooie omhaal bracht de 1-1 op het
scorebord. RKDES weer wakker? Ja
hoor, gelijk ging het tempo omhoog
en 4 minuten later kwamen de Kudelstaarters weer op voorsprong.
Het was Robin v/d Steeg die een
hoge vrije trap nu wel fraai binnen
kopte, dus de 1-2 was een feit.
Nog geen minuut later moest keeper Tijn Kraak gestrekt naar de hoek
om een inzet van de lijn te ronselen,
maar toch kwam de 2-2 vlak daarna op het scorebord. Een diepe bal
naar de rechterspits die Robin v/d
Steeg wist te verschalken en de bal
voorzette waar de spits van DIOS
zijn teen tegen de bal kon krijgen.
Keeper Tijn Kraak was kansloos.
Het spel bleef de hele tweede helft
heen en weer gaan en als er al een
winnaar uit de bus zou komen, zou
dat beide ploegen kunnen zijn, kansen dus over en weer. Rick Verkuijl
kreeg een uitgelezen kans en zijn
schot was ook prima, passeerde de
keeper, maar de bal werd van de lijn
gehaald. Wederom lag de keeper op
de goede plaats. Al met al een beter RKDES in de eerste helft en een
gelijk opgaande strijd in de tweede
helft met een licht overwicht voor de
thuisploeg uiteindelijk wel een terechte uitslag van 2-2. Beide ploegen schieten hier niet veel mee op
en raken verder achterop bij Bernardus en ASW die wel wisten te
winnen.
Komende zondag 12 februari speelt
RKDES thuis tegen SHW waar uit
met 1-5 van werd gewonnen. Zaak
voor de Kudelstaarters om te winnen om aansluiting te houden met
de top. Eppo

Basketbal Heren 1 geeft
titelstrijd nog niet op
Aalsmeer - BVA Heren 1 deed goede zaken dit weekend. In een bloedstollend duel met K.T.C., de huidige nummer twee in de competitie, werd met succes de aansluiting met de top bevochten. Daar zag
het in de eerste helft niet naar uit.
BVA speelde niet vrijuit en verzuimde de tegenpartij onder druk te zetten, normaal juist een sterk punt van
deze ploeg. K.T.C. speelde geroutineerd en liep vanaf de vijfde minuut
gestaag weg naar een 20-28 ruststand.
Door veelvuldig wisselen probeerde
coach Kees Buskermolen het tij te
keren. In de derde periode ging het
spel meer gelijk op en kwam BVA,
mede dankzij 9 punten van Dennis
Zijlstra, terug tot 39-44. In het vierde kwart kwam de overtuiging terug in de ploeg. Gedurende vier minuten was BVA heer en meester op
het veld. Gerard Koot gaf het start-

sein met een driepunter, waarna Sebastiaan Stokman met 3 driepunters
het verzet van K.T.C. definitief brak.
Eindstand 64-53. De meest constante speler was BVA-talent Valentijn Stokman, die 19 punten scoorde
en ook verdedigend een voorbeeld
was voor het team. Met dit resultaat
komt BVA virtueel (er moet namelijk nog een wedstrijd worden ingehaald) weer op gelijke hoogte met
K.T.C. en op 2 punten achter de koploper D.E.D.
Alle uitslagen van dit weekend op
een rij: BV Hoofddorp J12-3 - BVA
J12-1 27-45; BVA J14-2 - SV Christofoor X4-2 32-42; BVA J16-1 – BC
Apollo J16-3 31-44; BVA J18-1 –
HBC J18-2 64-32; BVA D22-1 - Volendam D20-1 48-38; De Hoppers
H22-1 – BVA H22-1 82-42; BVA H1
– K.T.C. H1 64-53; BC Schrobbelaar
H2 – BVA H2 69-53 en K.T.C. H3 –
BVA H3 40-27.

Tafeltenniscompetitie

Goede start Bloemenlust 1

Bel 112
Regter benadrukt dat het niet de bedoeling is dat buurtpreventie-deelnemers in al hun enthousiasme
zelf het gevaar opzoeken. “De politie vraagt om extra ogen en oren,
niet om helden die zelf boeven willen vangen. Als burgers een verdachte situatie zien, zoals een persoon die rond een woning loopt en
aan ramen en deuren voelt, kunnen
ze direct 112 bellen. Inbraakmeldingen vallen onder de hoogste prioriteit van de politie. Schroom niet om
te bellen. Agenten komen liever een
keer voor niets, dan dat een inbreker
ontkomt omdat bewoners zicht bezwaard voelen om de politie te bellen.”

Aalsmeer - In de eerste wedstrijd
na promotie naar de derde klasse
kende Bloemenlust 1 een voorspoedige start. Omdat tegenstander Fusia 1 uit IJmuiden met slechts 2 spelers aantrad begon Bloemenlust al
met een 3-0 voorsprong. Maar door
overwinningen van Ed Couwenberg
(1x), Bart Spaargaren en Johan Berk
(ieder 2x) werd dit op eigen kracht
knap uitgebouwd naar een ruime
9-1 zege.
Bloemenlust 2 kwam in en tegen
Holendrecht niet verder dan een 8-2
nederlaag. Alleen Danny Knol wist
een enkelspel te winnen en samen
met Peter Velleman werd ook het
dubbelspel in Aalsmeers voordeel

beslist. Maar verder moesten Danny, Peter en Horst Krassen zich gewonnen geven tegen het sterke Holendrecht 1.
Bloemenlust 3 deed goede zaken
door Heemskerk 2 met een 7-3 nederlaag naar huis te sturen. Jan
Spaargaren en Dirk Biesheuvel bleven ongeslagen door al hun enkelspelen te winnen en samen ook het
dubbelspel. De eerste wedstrijd van
Dirk leek in een spannende vijfsetter verloren te gaan, maar met 2
matchpoints achter (8-10 in de vijfde game) knokte hij zich alsnog
naar een 12-10 overwinning. Irene
Gerritsma kon helaas niet tot winst
komen.

Winst Regina en
Bets bij kaarten

Franklin eerste bij
het darten

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstellenden zijn welkom. Er kunnen altijd nieuwe spelers bij. Op donderdag 2 februari is het jokeren gewonnen door Bets Teunen met 168
punten, op twee is Nico de Ron geeindigd met 168 punten en op drie
Riet Pothuizen met 198 punten. Bij
het klaverjassen was Regina Geleijn
de beste met 4994 punten, gevolgd
door Piet van As met 4916 punten
en Jan Weij met 4908 punten. Voor
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen,
telefoon: 0297–340776.

Aalsmeer - Het was weer gezellig druk tijdens de dartavond in het
Middelpunt op dinsdag. De competitie begon om acht uur, er was
weer voldoende concurrentie voor
de ‘vaste’ darters. Er werd fanatiek, maar toch sportief gespeeld.
Franklin Dolk had in het begin
niet zo’n best spel, erg lage score,
maar de dubbel uitgooien ging prima, en daar gaat het bij het darten
toch wel om, eerste plaats! Tweede
werd Kees de Lange die het spannend wist te maken daar hij bij een
9 darter op een mooie uitgooi kwam
te staan, maar een boutser was de
boosdoener waardoor hij nog een

keer voor de dubbel moest. Franklin was hem hierin voor. De derde plaats was voor Peter Bakker
die het eens probeerde om met de
tripple 19 hoog te scoren. Dit lukte niet helemaal, dus dan maar naar
een andere variant en dat liep beter. Ben van Dam werd vierde. Hij
gooide best wel goed, menig keer
100, maar als je daarna laag scoort
en belangrijke dubbels mist, kom je
op een iets lagere plaats. Ook nog
goed natuurlijk. De volgende dartavond is op dinsdag 14 februari, de
zaal is vanaf half acht open. Lid zijn
is geen vereiste. Wil je ook eens een
avond ontspannen? Kom dan het
darten eens proberen, dit kan vanaf
16 jaar en deelname kost 2,50 euro
per keer. Belangstellenden zijn welkom in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55.

