A
JA

R PAKT

SINDS 1

888

K R A NT D

WWW.MEERBODE.NL

TEL: 0297-341900

EDITIE: AALSMEER

18 FEBRUARI 2016

KORT NIEUWS:

Ontvang nu de
BTW retour!

Aalsmeer - Om tien over een
in de nacht van maandag 15
op dinsdag 16 februari is een
39-jarige automobilist uit Uithoorn betrapt op rijden onder
invloed van alcohol. Op de Kudelstaartseweg hebben agenten de bestuurder tot stoppen
gemaand. Hij moest blazen en
vervolgens mee naar het bureau voor een ademanalysetest. Hier stokte het apparaat
bij 360 Ugl. De Uithoornaar
heeft een rijverbod gekregen
van drie uur en moet zich verantwoorden bij justitie.

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Geen krant?

0251-674433

Deukje?
Welk deukje?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

ADVERTEREN?
IN DE

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

Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.
Check
onze
site personeel
voor de nieuwste
Het
beste
op de vacatures!
juiste plek

“Ik ben vooralsnog tegen het hele plan”

Veel twijfels over mogelijk
arbeidsmigrantenhotel
Aalsmeer - “Ik ben vooralsnog tegen het hele plan”, de laatste inspreekster tijdens de informatiebijeenkomst in het gemeentehuis
over de mogelijke komst van een arbeidsmigrantenhotel aan de Middenweg in Green Park Aalsmeer.
Speciaal voor een groep direct omwonenden werd deze avond woensdag 10 februari gehouden. Maar natuurlijk was deze ontwikkeling veel
meer inwoners ter ore gekomen.
Ook zij kwamen op het ‘verhaal’ af.
Het resultaat, een volle raadskelder
met zo’n tachtig mannen en vrouwen, waarvan al snel duidelijk werd
dat zij niet zitten te wachten op dit
hotel voor buitenlandse werknemers. Het hotel zou plaats kunnen
gaan bieden aan maximaal 250 personen, die werken bij (bloemen)bedrijven in Aalsmeer en omgeving.
Het gaat niet om permanente bewoning, maar kortstondig verblijf wegens seizoensarbeid van vier tot zes
maanden. De vraagtekens waren en
zijn nog groot. Onbegrip ook. Waarom alleen EU-werknemers? “Mijn
dochter wil daar ook wel een half
jaartje wonen.”
Gelijke rechten
Marcel Bartels sprak namens de bewoners tijdens de bijeenkomst. Hij
zei de belangen van de bewoners
in het plan te missen. De bewoners
van het begin van de Aalsmeerderweg hebben voor Green Park delen van hun tuinen verkocht en bebouwingen moeten afbreken. En nu
gaat er toch weer gebouwd worden
in de ‘achtertuinen’ achter het lint
en komen er mensen in nota bene
de LIB-zone te wonen. Huisvesting
dus op een plek waar bewoners zelf
niet mogen bouwen. Gelden er geen
gelijke rechten meer? Hij kreeg applaus voor zijn betoog. Ook gingen
de handen op elkaar voor de bewoner die de initiatiefnemers aanraadde het plan nog eens te bezien.
“De entree van het mooie Aalsmeer
staat op het spel.”
De grootste twijfel lijkt dat er alsnog
vluchtelingen naar Aalsmeer komen

en huisvesting krijgen in dit voor arbeidsmigranten bedoelde hotel. Tot
twee of wel drie keer werd benadrukt dat dit niet het geval is.
Geen vluchtelingen
“Een asielzoekerscentrum hier is
definitief van de baan. Dit is een belangrijke melding”, aldus Dirk van
der Harst, sinds een jaar directeur
van Green Park Aalsmeer. Dat er
verband wordt gelegd, is wel begrijpelijk. Deze zelfde locatie was
aangeboden aan het COA om hier
maximaal 400 vluchtelingen op te
vangen en het plan was om vervolgens na vijf jaar de accommodatie
in te richten voor arbeidsmigranten. De gemeente heeft lang onderhandelingen gevoerd met het COA,
maar op 4 januari heeft de COA definitief afgezegd. Reden: In strijd
met aanbestedingsregel, zo vertelde
directeur Van der Harst.
De gemeente heeft het COA nu laten weten dat de locatie niet meer
beschikbaar is. Uiteraard is het
COA vrij om andere locaties te zoeken, maar dat zal niet meevallen in
Aalsmeer dat zwaar gebukt gaat
onder de LIB-zone van Schiphol.
De plek van het migrantenhotel valt
ook onder dit luchtvaart indelingsbesluit en daarom is ‘vaste’ huisvesting niet toegestaan. Initiatiefnemer is Martin Velthuizen, die vertelde ook in Uithoorn een migrantencentrum te hebben geopend en
hier wordt weinig overlast van ondervonden. De logies in Aalsmeer
zou gaan bestaan uit units van 18
tot 20 vierkante meter met keuken,
douche, toilet en slaap-woonruimte. Toewijzing gaat plaatsvinden in
samenwerking met uitzendbureaus.
Reageren
De procedure werd uitgelegd door
Carl Riecherman van de gemeente. Vanwege de crisis en het feit dat
de sierteeltsector niet meer zo ‘booming’ is, dient de Structuurvisie voor
Green Park aangepast te worden.
Naar verwachting is deze eind deze maand klaar en na goedkeuring

van het college komt deze ter inzage
te liggen en kunnen reacties gegeven worden. De ingediende zienswijzen worden meegenomen in het
plan dat tot slot aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De planning
is eind juni de structuurvisie vast te
stellen. Definitief is een en ander
dus nog niet. Inwoners kunnen nog
reageren, krijgen hiervoor ook de
gelegenheid, en het laatste woord is
aan de politieke partijen.
Geen tijdelijk werk
In Aalsmeer werken zo’n 2.000 tot
3.000 arbeidsmigranten, veelal Polen. Van dit aantal wonen er ongeveer 1.500 in Aalsmeer, veelal in
particuliere huizen en appartementen. Menigeen heeft wel eens overlast van deze migranten gehad en
dit werd ook aangegeven. Er werd
gepleit voor streng beheer, binnen én buiten de ‘poort’. De burgemeester beloofde in deze dat de
overheid haar verantwoordelijkheid zal nemen en zich in zal spannen om de veiligheid te waarborgen. Op de vraag van een aanwezige wat als het COA over twee maanden langskomt en alsnog aangeeft
in Green Park vluchtelingen te willen huisvesten, antwoordde de eerste burger: “U heeft het de directeur
van Greenpark horen zeggen. Is niet
meer aan de orde”. Maar de twijfel
bleef en is gebleven: “Zie, toch een
asielzoekerscentrum in Aalsmeer”,
aldus bezoeker na afloop buiten het
gemeentehuis. “We hebben hier helemaal geen tijdelijk werk...”
Het was na afloop duidelijk dat dit
plan, deze invulling, de inwoners
overrompeld had en dat de twijfel
nog groot is. Meer openheid en bredere informatie voor alle bewoners
werkt vast beter. Het was in ieder
geval de conclusie van Green Park
directeur Dirk van der Harst. “Er is
slecht gecommuniceerd.” Hij stelde
voor om regelmatig een nieuwsbrief
uit te gaan geven over de voortgang
en ontwikkelingen op Green Park
Aalsmeer. Een goed idee vonden alle aanwezigen.

Zestig jaar getrouwd: “Wat een mooi stel”
INfoRmATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@
mEERboDE.NL
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART
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1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl
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Echtpaar Sodekampff goed
geïntegreerd in Kudelstaart
Kudelstaart - Men kon er niet omheen afgelopen dinsdag 16 februari; Het tussenhuisje aan de Bilderdammerweg was versierd met gele partylinten en naast de twee poppen voor de heg, die het echtpaar
moesten voorstellen, hing een groot
spandoek met daarop ‘60 jaar getrouwd’. Johannes Hendricus Jacobus en Johanna Maria, oftewel Jan
en Jopie Sodekampff waren de gelukkigen. Hun kinderen hadden voor
de feestelijkheden gezorgd. Jopie
doet nog kwiek de deur open, maar
voor meneer hoeft die poespas allemaal niet zo. “De burgemeester op
visite en in de krant? Nou ja, vooruit maar.” Is zijn Amsterdamse com-

mentaar. Het stel woont sinds vijftien
jaar in Kudelstaart, maar komt regelrecht van ‘vierhoog-achter’. De twee
hebben elkaar leren kennen op de
dansschool rond hun zestiende levensjaar en nog geen drie jaar later werd er getrouwd op de Ouwezijds-Voorburgwal. Mevrouw was
negentien, meneer twintig. Een half
jaar later werd hun eerste zoon geboren. Hierna volgden nog vier kinderen; drie dochters en een zoon. Er
kwamen zeven kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. “We hebben het hier heerlijk naar ons zin en
zouden niet meer terug willen.” Zegt
Jopie en Jan vult aan: “Laat ik het er
op houden dat de stad er niet beter

op geworden is. Hier kan ik tenminste iedereen verstaan! Al onze kinderen wonen er ook niet meer.” Jopie: “Maar we komen er nog wel
hoor. Om boodschappen te doen of
een wandeling te maken. We zijn sowieso erg uithuizig. Komen graag
in Bussum, Muiden of Ter Aar. Mijn
man rijdt nog steeds auto en we zijn
gelukkig goed ter been.”
Amsterdamse humor
Meneer heeft eenendertig jaar op
de ambulance gereden. Bij de GGD
Amsterdam. Over wat hij heeft meegemaakt kan hij veel vertellen. Op
zevenenvijftigenhalfjarige
leeftijd
ging ie met vervroegd pensioen.

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

www.antennagroep.nl

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

Lees
hierover
meer in
de krant

Hulp nodig bij het
zoeken naar werk?
Kom naar het Werkplein AA

WerkpleinAA.nl

Mevrouw werkte lang bij de Hema.
Toen de gelegenheid zich voordeed
om in Kudelstaart in een benedenhuis te kunnen wonen, met prachtig
uitzicht, greep het echtpaar die met
beide handen aan. Ze gingen samen
werken in de Proosdijhal, achter de
bar en in de keuken. “Toen hebben we ontzettend veel mensen leren kennen. Ja, we zijn goed geïntegreerd. Geweldig om te doen, maar
helaas moesten we ermee stoppen, want mijn voeten werden drie
keer zo dik van het staan. Het ging
gewoon niet meer. Tegenwoordig
kruiswoordpuzzel ik graag en mijn
vrouw kijkt dan TV.” Aldus Jan. En
Jopie zegt: “We komen nog steeds
graag in de Proosdijhal. Ik gymnastiek er op maandag, we gaan regelmatig bij een korfbalwedstrijdje kijken en we hebben er Jan zijn tachtigste verjaardag gevierd. Aankomende juni hebben we opnieuw een
feestje, want dan word ik tachtig.
Oergezellig daar!”
Op de vraag van de burgemeester,
die een mooi boeket en een kopie
van de trouwakte heeft overhandigd, wat het stel nog meer samen

onderneemt, zegt meneer: “Nou,
we hollen nog lekker achter elkaar
aan hoor. Ik heb mijn handen vol
aan haar.” Hij knikt ondeugend in de
richting van zijn vrouw die hartelijk
begint te lachen en zegt: “Ja, we zijn
nog gelukkig in de liefde hoor. Sterker nog; die zestig jaren zijn omgevlogen. Maar het allerbelangrijkste
is dat we gezond zijn en dat moet zo
blijven!” Nadat de koffie op is en de
overheerlijke taartjes van Van Leeuwen zijn verorberd wordt er buiten voor het huis een foto gemaakt
van het jubilerende echtpaar en hun
‘look-a-likes’. De zon schijnt en de
lucht is strakblauw. “Onze trouwdag
was destijds de koudste sinds honderd jaar. Iedereen liep met oorkleppen. Vandaag hebben we meer geluk!” De familie gaat vrolijk keuvelend verder met het vieren van het
diamanten huwelijksfeestje en burgemeester Jeroen Nobel, die geboren is in de hoofdstad, verzucht tijdens het loopje naar de auto dat de
heerlijke Amsterdamse humor van
dit bezoekje afspatte. “Wat een mooi
stel.”
Door Miranda Gommans
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ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Geen krant?
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplAgE: 17.500
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErboDE.nl

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

Naar Pasen in
de Oosterkerk
Aalsmeer - In de Oosterkerk wordt
op een aantal woensdagavonden
voorafgaand aan Pasen stilgestaan
bij de woorden van Jezus aan het
kruis. Op woensdagavond 24 februari is het onderwerp: Heden zult
u met mij in het paradijs zijn. De
avond wordt geleid door Ans en Berend Vollmuller. Elke samenkomst
begint om 19.15 uur en duurt tot
circa 19.45 uur. Adres Oosterkerk is
Oosteinderweg 269. Iedere belangstellende is van harte welkom!

Bijbelverhalen
in Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdagavond
24 februari van 19.45 tot 20.45 uur
worden Bijbelverhalen verteld. In
films, muziek, boeken en schilderijen wordt regelmatig verwezen
naar verhalen uit de christelijke cultuur. Ook op televisie en in de sociale media komen deze onderwerpen voorbij. Wilt u hier wat (meer)
over weten, dan geeft de Oost-Inn
u nu die mogelijkheid. Woensdag
gaat het verhaal over het oprapen
van een vreemde. Wie doet dat nou?
Van harte welkom in Oost-Inn in de
Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297325636 of 0297-321636

Quilten Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 24 februari is er van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid voor inloop en ontmoeting
onder het genot van koffie en/of
thee. Van 9.30 tot 10.30 uur kan ook
meegedaan worden met quilten.
Gezellig samen met naald en draad
iets moois maken. Belangstellenden
zijn welkom in de Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina-Amalialaan
66. Voor inlichtingen: 0297-325636
of 0297-321636 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

FF Zingen
zondag
Rijsenhout - Zondag 21 februari is
er weer FF Zingen om 16.30 uur in
de Ontmoetingskerk aan de Werf.
Het thema is: Wij delen. Er worden
liederen gezongen rondom de veertigdagentijd. Muzikale medewerking wordt verleend door 4 HIM en
organist André Keessen. Iedereen is
van harte welkom!

Column 4
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Foto: Loes van der Meer

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

Door Willem Nijkerk

Gezond en vitaal ouder
worden in Aalsmeer
Aalsmeer - In de komende maanden zijn er voor de ouderen van
Aalsmeer en omstreken allerlei mogelijkheden om meer te weten te
komen over gezond en vitaal ouder worden. Deze week, tot en met
22 februari, is er in de hal van het
zwembad een stand te vinden met
voorlichtingsmateriaal op het gebied van dagbesteding, mantelzorgondersteuning en thuiszorg van
Amstelring. En van 22 tot en met 29
februari is er op dezelfde plaats een
voorlichtingsstand met informatie
over de Zonnebloem.
Koffieochtend in zwembad
Op dinsdag 23 februari is er van
10.00 tot 12.30 uur een gezellige
koffieochtend in de horeca van het
zwembad. Ook als u niet van zwemmen en bewegen houdt, bent u welkom. De horeca is zeer goed te betreden voor mensen met een rollator

en/of rolstoel. Er wordt deze ochtend een presentatie gegeven met
als titel: ‘Weet u dat humor en bewegen heel goed samen gaan?’ In
de maanden maart en april volgen
een introductiecursus Valpreventie
en een ochtend over gezonde voeding in relatie tot diabetes. En in mei
is het een ochtend feest: ‘Gezelligheid en gezond ouder worden kunnen hand in hand gaan’, wordt besproken.
Voor vervoer naar deze activiteiten
kan gezorgd worden. Stuur een mail
naar: dagbesteding@amstelring.nl
of bel met 06-12776772. Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met de Waterlelie via
0297-322022. De Zonnebloem, Amstelring en zwembad De Waterlelie
(ESA BV) werken samen aan een
programma voor ouderen waarbij
vitaal ouder worden en gezelligheid
hand in hand gaan.

Bijzondere Israël-lezing
bij Begra Bijbelstudie
Aalsmeer - Maandagavond 22 februari is dominee Kees van Velzen
te gast bij de Begra Bijbelstudie in
gebouw Heliomare aan de Zwarteweg 98. Hij verzorgt een lezing met
als thema: ‘De herrijzenis van Israel en de wederkomst’. Een zeer actueel onderwerp te midden van alle onrust, extreem geweld en oorlog
in de omringende buurlanden. De
moeite waard voor christenen, gelovigen en belangstellenden om deze bijzondere avond bij te wonen en
deze boeiende spreker en ambassadeur van de stichting Christenen

voor Israël persoonlijk te ontmoeten
en te beluisteren. Het zal uw kennis
over ‘Gods uitverkoren volk’ enorm
verrijken. De toegang is gratis. Wel
zal er een collecte zijn om de kosten
van de avond te dekken. Aanvang:
20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur
voor een kopje koffie of thee. Na afloop zal er gelegenheid zijn producten uit Israël te kopen. Ook zal er
geen boekentafel zijn. Weet u hartelijk welkom! Wees wel op tijd, want
er is al ruime belangstelling voor deze speciale avond! Voor nadere informatie: 0297-360235 of 325969

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

Waarom kan het OM naast een
straf een maatregel eisen?
“OM eist celstraf en contactverbod voor stalker”: een titel die u
zomaar eens boven een artikel in
de krant zou kunnen zien staan.
Een dader kan de gevangenisstraf
en het contactverbod beide als
een straf ervaren, maar in theorie bestaat hier een verschil tussen. Zo valt de gevangenisstraf in
het Wetboek van Strafrecht onder
de categorie ‘straffen’, en het contactverbod onder ‘maatregelen’.
Waarom kan het OM naast een
straf, ook een maatregel eisen?
Eist het OM dan niet eigenlijk een
‘dubbele’ straf?
Laat ik beginnen met uitleggen
waarom het OM straffen eist. Je
kunt de straf zien als een reactie
op een misdaad: iemand heeft een
norm overtreden en moet daarvoor op de blaren zitten. Maar dat
is niet het enige doel. De rechter
straft ook, zodat de gestrafte het
uit zijn hoofd haalt om nog eens
een misdaad te plegen. Door te
straffen laat hij aan de maatschappij zien dat het plegen van misdrijven niet wordt geaccepteerd.
Een officier van justitie kan een
straf eisen, als hij ervan overtuigd
is dat het strafbare feit waarvan iemand wordt verdacht kan worden
bewezen. In mijn vorige column
schreef ik al dat de strafeis afhankelijk is van het soort misdrijf en
de persoonlijke omstandigheden
van de verdachte, en dat er ook
andere instrumenten bestaan om
een passende reactie op een misdrijf te geven.
Zo kan het OM naast, of in plaats
van, een straf een maatregel ei-

KERKDIENSTEN
Zondag
21 februari

Cheque van OSA voor project
Heart4Children in Oeganda
Aalsmeer - Er is weer een subsidiecheque door OSA verstrekt. Dit
keer aan Stichting Heart4Children
voor de aanschaf en de aansluiting van kookpannen voor het koken onder stoom in het weeshuis in
Tororo in Oost Oeganda. Omdat er
een bedrag van 3.895 euro is inge-

zameld door de stichting, kon penningmeester Stef Holling van OSA
een cheque van 2.500 euro overhandigen. Meer informatie over dit
project is te vinden op de website:
www.heart4children.org. Meer informatie over OSA op de website:
www.osa-aalsmeer.nl.

Zwaar letsel scooterrijder
na eenzijdig ongeval
Aalsmeer - Om tien voor drie in
de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 februari heeft een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de
Stommeerweg waarbij een 30 jarige scooterrijder zwaar letsel heeft
opgelopen. Na de 1e J.C. Mensinglaan, tegenover het restaurant, is de
Kudelstaarter op de middengeleider geklapt. Een automobilist zag de
man bloedend op straat liggen en
heeft direct alarm geslagen. De politie en de ambulancedienst zijn ter

plaatse gegaan. De 30 jarige heeft
een schedelbasisfractuur opgelopen, evenals een scheur in zijn mild,
een gebroken schouderblad, gebroken ribben en een gebroken kaak.
De scooterrijder is met spoed vervoerd naar het VU ziekenhuis. Hij
is later op de intensive care bijgekomen. De Kudelstaarter kan zich
niets meer van het ongeval herinneren. De verkeersdienst doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Foto: Marco Carels

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. met ds.
Jan Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. met Esther Vosterman. Babyoppas en
kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag gezinsdiensten om 10u.
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en
zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Liesbet Geijlvoet. Ook zondagsschool.
Collecte: Veertigdagen project.
Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met hr. A.J.R.
Treur uit Waverveen. Tevens kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds.
N. Raadgever uit Ede. Organist: F.
van Santen.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag om 10u. dienst met

Historie in beeld
in de Reede
Rijsenhout - Op maandag 22 februari komt Siem Kooy bij Stichting Zorgzaam Rijsenhout met historische beelden van Aalsmeer en
Rijsenhout. Een mooie gelegenheid
om de historie her te beleven. Zowel
donateurs als belangstellenden zijn
hartelijk welkom. Aanvang 14.00
uur in dorpshuis de Reede aan de
Schouwstraat. Inlichtingen bij Monica Wies via 0297-348745.

sen. De bekendste maatregel is
de Terbeschikkingstelling (Tbs). Bij
een maatregel gaat het er niet om
dat de dader voor zijn daad moet
boeten, maar dat het algemeen
belang wordt gediend: er moet
een einde gemaakt worden aan
een situatie die door het misdrijf
is veroorzaakt. Dat kan betekenen
dat de maatschappij beschermd
wordt tegen een gevaarlijke personen. Verder kan de maatregel
ervoor zorgen dat een oude toestand hersteld wordt, bijvoorbeeld
door de dader een schade te laten
vergoeden aan een slachtoffer.
Om even terug te komen op het
contactverbod: soms is alleen
straffen niet toereikend genoeg. Je
kunt een stalker bijvoorbeeld voor
een bepaalde tijd in de gevangenis plaatsen, maar daarmee heb
je het probleem van het slachtoffer niet altijd opgelost: de stalker
kan namelijk vanuit de gevangenis proberen contact op te nemen
met het slachtoffer, of het slachtoffer na het uitzitten van de straf
weer proberen op te zoeken. Een
contactverbod voorkomt dat.
Door te straffen kunnen we dus
een daad vergelden, maar soms
is er meer nodig om het gewenste effect te bereiken. De maatregel
kan dan een uitkomst bieden.
In deze tweewekelijkse column
van mr. Willem Nijkerk geeft het
openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje in de keuken
van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding
aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

ds. Van der Ende uit Hoek van
Holland. Organist: Th. Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Kees Goedhart.
Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. met ds. J. Markus
uit Hellouw en 16.30u. met ds. S.J.
Maliepaard, Barneveld.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof Woordcommunieviering met
N. Kuiper. Zondag 9.30u. eucharistieviering m.m.v. koor. Om 14u.
Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Russich-ortodoxe diensten. Zaterdag 17.30u. Avondgebed en zondag 10u. Goddelijke liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouwstraat. Zondag 10u. dienst met
ds.O.J.A. v/d Wal uit Hoofddorp.
Om 16.30u. Effe zingen.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J. van
Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering
m.m.v. dames- en herenkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 vanaf 20u. Op dinsdag 1 maart met Peter Slagter.
Thema: De profetie van Jesaja.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag 22 februari 20u. Israël lezing met ds. Kees
van Velzen.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10Voor
tot 11u.
En dinsdag
van 18 tot
méér
lokaal
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Van 28 mei tot en met 4 juni

AGENDA

Week van Amateurkunst
in Aalsmeer: Meld je aan!
Aalsmeer - De jaarlijkse Week van
de Amateurkunst (WAK) vindt dit
jaar plaats van 28 mei tot en met
4 juni. Het lijkt nog ver weg, maar
de voorbereidingen zijn al in volle
gang. Het Cultuurpunt nodigt iedereen uit die zich bezig houdt met een
vorm van kunst om deel te nemen
aan deze culturele en feestelijke
week. In Aalsmeer gebeurt er veel
op amateurkunstgebied; het dorp
kent talloze amateurmusici, dansers
en beeldend kunstenaars. Jong en
oud is volop bezig met zijn of haar
culturele passie en talent. De jaarlijkse Week van de Amateurkunst
biedt deze mensen een podium.
Op 28 mei organiseert Cultuurpunt
Aalsmeer een amateurmanifestatie
om deze week groots af trappen. In
het gemeentehuis, op het Raadhuisplein en op het Molenplein zijn podia, marktkramen en workshop mogelijkheden waar men zich kan presenteren.
Tijdens deze dag wordt samen-

gewerkt met partijen als N201, de
Werkschuit en de diverse koren en
muziekverenigingen die Aalsmeer
rijk is. Winkeliers bieden beeldend
kunstenaars de gelegenheid hun
werk te presenteren in etalages en
leegstaande winkelpanden. En ook
het Jeugdcultuurfonds haakt aan
met een stoepkrijtkleurwedstrijd
voor alle kinderen uit Aalsmeer.
Iedereen die zich op een of andere manier bezighoudt met amateurkunst is van harte uitgenodigd om
deel te nemen aan deze feestelijke
manifestatie om zich te presenteren aan heel Aalsmeer. Inschrijven
kan vanaf heden voor het open podium voor muziek en dans, de etalageruimte voor beeldend kunstenaars, het speciale programma voor
de jeugd, de kleurwedstrijd op het
Molenplein, openbare repetities
en overige (verras inwoners). Doe
mee en meld je aan via info@cultuurpuntaalsmeer.nl of via ajvulperhorst@cultuurpuntaalsmeer.nl.

Techno-event Nachtruis
met Ringo Live in N201
Aalsmeer - Zaterdag 20 februari is alweer de vierde editie van
Nachtruis: Aalsmeers eigen techno-event met optredens van Ringo
(live), Emiel Zwart, Bom & Bas Albers, Jor-D en Meneer Marcel. De
zaal van N201 wordt omgetoverd
tot een onweerstaanbare rave cave waar de bezoekers tot in de hele kleine uurtje lekker los kunnen
gaan op de heetste techno van dit
moment.
Nachtruis staat voor een nacht pure,
stevige techno voor echte liefhebbers waar alles in zit wat zo’n feest
nodig heeft: lekker geluid, subtiele
lichtshow en een ontspannen sfeer.
N201 is inmiddels een locatie met
een rijke geschiedenis van lange
nachten vol intense feestjes en dus
bij uitstek geschikt voor dit concept.
Naast de uit Kudelstaart afkomstige, vaste Nachtruis resident dj’s
Meneer Marcel en Jor-Dy heeft de
organisatie wederom een aantal artiesten van hoog niveau uitgenodigd
voor deze editie: Bom & Bas Albers
zijn twee vrienden die elkaar al jaren
kennen. Jeroen Bom is altijd meer
bezig geweest met het dj-gedeelte
en het organiseren van feesten. Bas
Albers is meer de producent en doet
dit al vanaf 2012. Hun motto: “Techno moet pompen!” Underground
topper Emiel Zwart zit alweer 10 jaar
in de Techno scene, onder andere
als resident DJ bij de techno organisaties Voodoo, Afdeling Techno en
hij heeft een eigen platenlabel: DNA

‘Badaboom’ in
The Club
Aalsmeer - De mensen van ‘Badaboom’ timmeren hard aan de weg
in comedyland en hebben ze inmiddels ook voet aan de grond in
Aalsmeer. Op een avond kan genoten worden van de hersenspinsels
en bizarre observaties van niet één,
maar vier comedians. En een Master of Ceremonies, kortweg MC genoemd. Dat is vaak ook een komiek,
maar op de avond zelf is hij belast
met de taak de boel aan elkaar te

Rec. Emiel staat bekend om z’n donkere en stevige beuk techno. Op 20
februari zal hij de Rave Cave flink op
z’n donder geven! Ringo Live is bekend om zijn rauwe techno met veel
melodieën die hij met enorm veel
energie afvuurt op zijn publiek. Met
zijn lange wilde manen, zijn baard
en tattoos op z’n armen is hij een
opvallende verschijning in de Techno scene. In korte tijd heeft hij flink
naam gemaakt als resident artiest
bij Basis en Nachtcollege en daarnaast heeft hij ook z’n eigen clubavond in de Radion: Silent. Voor iedereen die zich in het zweet gedanst
heeft is er deze editie een wel heel
speciale verkoeling verkrijgbaar,
uniek in de regio: N’ice cocktail ijsjes in vier smaken voor een speciale
introductieprijs!
De vorige editie was het erg druk,
het is verstandig om je kaarten
vooraf te kopen in de voorverkoop
via nowonlinetickets.nl. Kaarten in
de voorverkoop kosten 10 euro incl.
fee. Aan de deur is de entree 12,50
euro. Minimumleeftijd is 18 jaar en
legitimatie is verplicht.

praten. De eerstvolgende mogelijkheid om zelf een show bij te wonen
in Aalsmeer is vanavond, donderdag
18 februari, met als MC Menno. Verder de brutale, maar zeer ontwapenende en eerlijke Johan van Gulik,
de grappigste Tukker van ons land,
Thijs Kemperink en als headliner
Max van den Burg. De talentspot is
deze editie voor Marco Lopes, komiek, theatermaker en acteur. Te
zien vanaf 20.30 uur vanavond in
The Club in Studio’s Aalsmeer aan
de Van Cleeffkade. Kaartjes zijn beschikbaar via www.badaboom.tv/
tickets-en-shows/.

Foto: www.kicksfotos.nl

Girlpower in Crown Theater
tijdens ‘Opvliegers’
Aalsmeer - Een tot de nok toe gevulde theaterzaal met vrijwel alleen
maar vrouwen en hier een daar een
verdwaalde man, dat was afgelopen donderdagavond 11 februari de
aanblik in Crown Theater Aalsmeer.
De voorstelling Opvliegers ging, zoals de naam het zegt, over de overgang. Het woord dat de actrices Anne-Mieke Ruyten, Antje Monteiro, Anousha Nzume en Hymke de
Vries liever niet in de mond nemen, maar waar ze overduidelijk alle vier in zitten. Ze vertrekken voor
een fijne vrouwenvakantie naar Bali, waarin het thema, menopauze,
niet wordt geschuwd. Het werd hilarisch, ontzettend komisch en, aan
de bezoeksters te merken, zeer herkenbaar. Goed gezongen, prachtige liedjes kwamen voorbij. De meiden speelden allen een uitgesproken karakter. Waar het uiteindelijk op neerkwam is dat echte vriendinnen alles met elkaar kunnen bespreken. Na de voorstelling werd er
nog even nagepraat in de volle pianobar en de lobby. Het was warm.
Daarom ontving het publiek een ro-

de waaier namens het theater met
de toepasselijke tekst ‘Wat warm
hè’, een ludieke actie, bedacht door
het marketingteam van Crown. Rob
Amelsbeek van Brasserie-Café Oevers deelde met zijn collega heerlijke hapjes uit en er werd gezellig
na gekletst. Deze comedy was een
must-see. Omdat hij overal is uitverkocht liet de cast weten dat er een
extra voorstelling is ingekocht in het
DeLaMar in Amsterdam op 5 april.
‘Chakra’s en Chardonnay’
Het Crown Theater biedt voor dezelfde doelgroep een ander soortgelijke voorstelling op woensdag
24 februari, te weten ‘Chakra’s en
Chardonnay’ met Chris Tates in de
mannelijke hoofdrol. Deze toneelkomedie gaat over yoga, superfoods
en menselijke tekortkomingen in de
zoektocht naar rust, wijsheid en een
lenige geest. Over hoe mensen zich
kunnen misdragen, juist in een setting die vraagt om innerlijk evenwicht. Meer informatie op de site
www.crowntheateraalsmeer.nl
Door Miranda Gommans

Zondagmiddag livemuziek

‘The Damned and Dirty’
met band in The Shack
Oude Meer - Ze stonden als duo al
eerder met groot succes op het podium in The Shack en zondag 21 februari zijn ze, op veler verzoek, terug
mét band. The Damned & The Dirty is een band rondom songwriters
Micha Sprenger (gitaar) en Kevin de
Harde (zang, mondharmonica). Kevin en Micha vormen samen al jaren een uniek duo, doordat ze traditionele Amerikaanse blues weten te
spelen met eigentijdse en spitsvondige teksten. Live staan ze als een
huis met hun rauwe delta blues vol
huilende slidegitaar, krachtige zang,
smaakvolle fingerpicking en rauwe
bluesharp. Met hun albums wonnen
ze zowel in 2012 als in 2013 én 2014
de award voor Best Dutch Blues Cd.
Op hun albums presenteren ze een
veel breder palet aan muziekstijlen,
en laten ze zich ook inspireren door
de country en rock. In december
2015 presenteerde ze hun nieuwste
album Hoodoo Down, wederom met
lovende recensies als gevolg. Met
ondersteuning van Alexander van
Meerten (drums), Bram Slinger (orgel) en Dirk van Hoven (bas) spelen
ze ruige delta blues, country en zelfs
een beetje pop en rock. The Shack is
dan ook enorm trots dat deze getalenteerde muzikanten op zondag 21
februari wederom op hun podium
staan. Een absolute aanrader dus!
The Shack is geopend op zondag 21

Zaterdagavond weer livemuziek

The Hedrens in café Joppe
Aalsmeer - Zaterdagavond 20 februari weer een live band in Joppe. Deze keer is het de beurt aan de
Haarlemse band The Hedrens. Deze jonge band heeft begin dit jaar
de publieksprijs gewonnen van de
Haarlemse Popronde! De naam, the
Hedrens, is afgeleid van de actrice
Tippi Hedren, een schone dame uit
de jaren vijftig. De band bestaat uit
vier jongens met alle vier een totaal
verschillende achtergrond. De toetsenist is klassiek geschoold, de gitarist is een blues gitarist, de zanger
en tevens bassist is pop georiën-

teerd en de drummer is van de pop/
rock hoek. Maar, dit heeft er voor
gezorgd dat de band een eigen geluid kon vormen waar diepgaande
teksten ook centraal staan. Muziek
met een filosofische randje wat lekker kan rocken, maar ook kan poppen. The Hedrens is Rens de Vries
op gitaar en zang, Koen Fris op zang
en bas, Sem van Gennip op drums
en Lars Woldhuis op keyboard en
zang. Het optreden van The Hedrens
begint om 21.30 uur en de toegang
tot café Joppe in de Weteringstraat
is natuurlijk geheel gratis.

Films
Tot en met 28 februari:
* Films ‘Deadpool’, ‘Zootropolis’, ‘Familieweekend’, ‘Hotel Transsylvanië 2’ en o.a. ‘Ja, Ik wil’ in Bioscoop
Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Exposities
Tot en met 6 maart:
* Boekillustraties in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag tot
en met zondag 14-17u.
Tot en met 20 maart:
* Etsen, glaskunst en schilderijen in
Galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. Open: zaterdag en zondag 13
tot 17u.
Zaterdag 20 februari:
* Expositie over Tweede Wereldoorlog in Crash Museum in fort
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug.
Tot en met 22 februari:
* Schilderijen en tekeningen van
Henny Bax in ruimtes fysiotherapiepraktijk, Kudelstaartseweg.
Tot april:
* Expositie fotografen Tiny Nijssen
en Judith Keessen in gemeentehuis.
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Diversen
Donderdag 18 februari:
* Kaartmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Infobijeenkomst ‘Vormen van dementie’ in gebouw Irene, Kanaalstraat van 19.30 tot 21u.
* Kaartavond DES in De Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Sjoelavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 19 februari:
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Open Hof keuken in ‘t Baken,
Sportlaan 86 van 18 tot 20u.
Zaterdag 20 februari:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat, 9.30 tot 15u.
* Benefiet voor Nepal in The Beach,
Oosteinderweg 247a met beachvolleybaltoernooi (19u) en optreden
superband (vanaf 21u).
Zondag 21 februari:
* Spelletjesmiddag in Historische
Tuin, ingang Praamplein, 15 tot 17u.
Maandag 22 februari:
* Historische beelden Aalsmeer en
Rijsenhout in De Reede, Schouwstraat vanaf 14u.
* Informatieavond F&VC over opnametechniek in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Dinsdag 23 februari:
* Dartcompetitie in het Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT
Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 24 februari:
* Inloop en ontmoeting van 9.30 tot
12u. in Oost-Inn in de Mikado, Catharina Amalialaan.
* OVAK soosmiddag in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Lezing ‘Voltooid leven’ in ‘t Baken,
Sportlaan vanaf 20u.
Vrijdag 26 februari:
* Voetbalquiz bij FC Aalsmeer in
kantine, Beethovenlaan vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Vergaderingen
Donderdag 24 februari:
* Wijkoverleg Hornmeer in buurthuis
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.

februari vanaf 15.00 uur en aanvang
van Damned & Dirty is rond 16.00
uur. De entree is 8 euro per persoon.
Tribute Aerosmith
Zondag 28 februari: Tribute to Aerosmith. Niet zomaar een coverband, maar een fenomenaal eerbetoon aan een van de allergrootste bands uit de rockgeschiedenis.
Met absolute klasse muzikanten en
niemand minder dan Andrew Elt
(Sleeze Beez) in de rol van Steven
Tyler, want het karakteristieke stemgeluid van Steven Tyler kan door
niemand beter geëvenaard worden
dan door deze geweldige zanger!
Voor alle info: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Komische ‘Familieweekend’
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Nieuw in Bioscoop
Aalsmeer: ‘Familieweekend‘. In deze komische film draait om de rijke weduwnaar Pieter Severijn, die
zijn kinderen uitnodigt voor een familieweekend met de aankondiging dat hij belangrijk nieuws heeft.
Roderick, Fleur en Benjamin hebben al snel de conclusie getrokken
dat hun vader eindelijk het familiefortuin gaat verdelen. Vol verwachting vertrekken ze naar het landgoed, maar eenmaal aangekomen
wacht hen een vervelende verrassing. In plaats van nieuws over de
verdeling van de erfenis worden de
kinderen geconfronteerd met Bonnie, de mooie, ordinaire en bovenal
dertig jaar jongere geliefde van Pieter. Het grote nieuws: Pieter en Bonnie gaan trouwen. Wanneer de ergste schok voorbij is, zetten de kinderen alles op alles om het huwelijk te voorkomen. Maar hoe hoger
de strijd oplaait, hoe meer de vraag
zich opdringt wat er belangrijker is
in het leven: geld of toch familie?

Muziek/Cabaret
Donderdag 18 februari:
* Badaboom, stand-up comedy, in
The Club van Studio’s Aalsmeer, Van
Cleeffkade vanaf 20.30u.
Vrijdag 19 februari:
* Concert organist Andre Knevel en
Liselotte Rokyla in Doopsgezinde
kerk, Zijdstraat 55 vanaf 20u.
* Concert bas-bariton Marius Sampelean met organist Evelien Jansen
in Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg 392 vanaf 19.30u.
Zaterdag 20 februari:
* Band The Hedrens live in café Joppe, Weteringstraat vanaf 21.30u.
* Nachtruis met Ringo in N201,
Zwarteweg (v/a 18jr) vanaf 22u.
Zondag 21 februari:
* The Damned & Dirty live in The
Shack, Schipholdijk 253b in Oude
Meer vanaf 16u.
Woensdag 24 februari:
* Voorstelling Chakra’s & Chardonnay in Crown Theater Aalsmeer, 20u.
Donderdag 25 februari:
* Magie met een lach in The Club,
Studio’s Aalsmeer vanaf 20.30u.

• Nieuwe Meerbode

Donderdag 18 februari te zien om
18.45 uur, op vrijdag 19 en zaterdag
20 februari om 19.00 uur, zondag om
18.15 uur en maandag 22 en dinsdag 23 februari om 18.45 uur.
Wie van romantiek houdt, zit ook
goed bij de bioscoop in Studio’s
Aalsmeer. Op 20, 21 en 22 februari draait de romantische film ‘Ja, ik
Wil’ in de kleine zaal. Zaterdag om
21.30 uur, zondag om 17.30 uur en
maandag vanaf 20.00 uur. Ook kan
in de kleine zaal plaatsgenomen
worden voor de animatiefilm ‘Hotel
Transsylvanie 2’ (2D). Op zaterdag
20 en zondag 21 februari om 15.30
uur en woensdag 24 februari vanaf 14.30 uur.
Zaterdag en zondag biedt bioscoop
Aalsmeer een uitgebreid scala aan
(familiefilms), beide dagen al vanaf
11.00 uur. Kijk voor meer informatie en het reserveren van kaarten
op www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten zijn ook verkrijgbaar via 0297753700 en te koop in de gezellige
biosbar.

Zaterdagavond in The Beach

Benefietavond voor Nepal
met band ‘Supertribute’
Aalsmeer - De bekende band Supertribute werkt mee aan een benefietconcert voor Nepal in The Beach
aanstaande zaterdag 20 februari.
Op deze dag organiseert Nepal Benefiet Aalsmeer een inzamelingsavond om twee scholen te kunnen
herbouwen in Nepal, die door de
aardbeving zijn verwoest. Supertribute verleent graag zijn medewerking aan dit initiatief en speelt belangeloos in The Beach, waardoor
de gehele opbrengst van de avond
voor dit doel gebruikt kan worden.
De zevenmans formatie Supertribute heeft een repertoire van drie uur
Supertramp in huis. Waarbij de uitdaging voor de band ligt in het natuurgetrouw naspelen van deze
symfonische rocknummers. Speciaal voor deze benefietavond neemt
Supertribute niet alleen de nummers van Supertramp mee, maar
spelen ze tevens, voor iedereen be-

kende covers van Genesis, Fleetwood Mac, Toto, Peter Frampton,
Crowded House, U2, Simple Minds
en meer. Het belooft een gevarieerde avond te worden tijdens deze
‘thuiswedstrijd’ voor de band, die in
de Beach ook de oefenruimte heeft.
Na het georganiseerde beachvolleybal toernooi dat om 19.00 uur
begint, gaat de band van start om
21.00 uur met klassiekers als School
en Give a Little Bit, maar ook de
nummers voor de échte fans zullen
deze avond aan bod komen. Tevens
worden deze avond allerlei spulletjes uit Nepal verkocht en zijn er
hapjes te koop. De entree voor alleen het concert is 10 euro. Wie
meedoet met volleybal betaalt 5 euro extra (inschrijving is al gesloten,
maar kom vooral ook aanmoedigen)
in The Beach aan de Oosteinderweg
247a. Kijk voor meer informatie op
www.nepalbenefiet.webs.com

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
KOOPJE:

NIEUW:

Stevige lessenaar
‘Boston’
(met hoes) € 19,95

Klassieke gitaar
'Martinez' 4/4
(diverse kleuren) € 85,-

Keyboard M10
‘Medeli’
€ 147,-

Twee kasten vol
mondharmonica’s

AANBIEDING:

TIP:

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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Expositie in het Oude Raadhuis

Esther Leeuwrik wil tekenen
en zo een verhaal vertellen

Liefst 71 accordeonisten
bij play-in Concertina’s
Aalsmeer - Zaterdag 13 februari
meldden zich 71 accordeonisten bij
de Can Dance Studios in Aalsmeer
om een ‘dagorkest’ te vormen en
met elkaar muziek te maken. Deze play-in wordt jaarlijks georganiseerd door Concertina’s Accordeonorkesten uit Amstelveen. De opkomst was dit jaar ongekend hoog.
De spelers kwamen niet alleen uit
de omgeving van Aalsmeer en Amstelveen, maar ook uit Zuid-Holland,
Noord-Holland, Zeeland, Overijssel,
Utrecht. Er was zelfs een speler die
in Duitsland woont en werkt, maar
regelmatig in Amsterdam is. Het orkest stond onder leiding van Elly
Meekel en Marc Belder. Als educatief thema was gekozen voor muziek
waar ritme en verandering van ka-

rakter binnen een muziekstuk centraal staat. Als inspeelstukje is gekozen voor ‘Spelen doe je samen’.
Deze titel zegt direct wat er – naast
het educatieve aspect – met deze activiteit ook bereikt wil worden.
Onder leiding van Elly Meekel is er
verder gewerkt aan ‘Little Lovesong’
en ‘Tangofeeling’ uit Pop Collection 2, ‘La Cathédrale’ en het vrolijke ‘Always look on the bright side of
life’. Marc Belder had eigen bewerkingen meegenomen van ‘River City’, ‘the Soldier and the Princess’ en
‘Carlotta’s Galop’.
Het orkest heeft tijdens de slotrepetitie aan dertig bezoekers het eindresultaat van deze dag mogen laten
horen. De conclusie van deze dag:
Spelen doe je samen.

Plezier spatte er van af

Mooie zondagmiddag met
het Dostojevski kwartet
Aalsmeer - Afgelopen zondag
mochten de ware liefhebbers weer
genieten van een wondermooi concert in het Oudkatholieke kerkje.
Het Dostojevski kwartet verzorgde daar een mooi programma. Het
kwartet bestaat uit Charlotte Basalo Vasquez, Julia Kleinsmann, Lisa Eggen en Emma Kroon, vier begenadigde jonge muzikanten die
nog aan het conservatorium studeren. Zij hadden al veel podiumervaring, maar dit was het eerste concert waarvan zij zelf het programma
hadden samengesteld en dat plezier was ook op hun gezichten af te
lezen. De eerste keuze was gevallen op Glinka, een Russische componist die in zijn klassieke repertoire prachtig de Russische volksmuziek verwerkt. Het resultaat was verrassend mooi, het samenspel tussen eerste viool en cello subtiel, een
mooi begin. Dan, hoewel het strijkkwartet nummer 10 was, een vroege
Schubert. Deze componist begon al
op jonge leeftijd. Dit stuk schreef hij
dan ook op zijn zeventiende. In dit
werk werd de melodielijn vooral bij
eerste viool en cello gelegd en waren tweede viool en altviool vooral

belangrijk als ondersteuning. Na de
pauze werd even aangestipt dat het
Valentijnsdag was en daarom ook
een romantische Tsjaikovski. Geliefden werden vooral aangemoedigd
om de romantiek te laten doordringen en de dames brachten dit ook
met duidelijk plezier in hun spel. Dat
plezier was ook de hele middag in
het spel te horen. Het enthousiasme en de gretigheid spatte er van
af. Het werkte aanstekelijk bij het
publiek. Prokovief zorgde voor het
laatste muzikale vuurwerk. Het was
voor het kwartet zichtbaar hard werken maar ook hierbij was te zien dat
ze er daadwerkelijk plezier in hadden. Een ovationeel slotapplaus viel
hen ten deel waarop ‘spontaan’ een
toegift volgde, Dvorak en dan echt
spetterend. Het was mooi om te zien
dat het ook dit keer de werkgroep
Klassieke muziek van KCA weer gelukt was om talentvolle jonge musici
op het podium te krijgen.
Het volgende concert met de groep
Dividivi 3 is op zondagmiddag 13
maart. Iedereen van harte welkom.
Wilbert Streng
Foto: www.kicksfotos.nl.

Paasproject gezamenlijke
kerken: Passie door kunst
Aalsmeer - Het lijkt nog even weg
maar voor je het weet is het zover:
De passieweek! Dat het wel degelijk mogelijk blijkt om vanuit een eigen geloofsovertuiging samen met
andere kerkgemeenten de krachten te bundelen en in harmonie met
elkaar het passieverhaal in de vorm
van de veertien staties aan een
breed publiek te tonen, bewijzen
de De Dorpskerk, de Lijnbaankerk,
de Oosterkerk, de Levend Evangelische Gemeente en de CAMA Gemeente. Veertien kunstenaars behorend bij een van de kerken gaan de
veertien staties- de kruisweg - van
Jezus verbeelden. Zij creëren vanuit hun beleving - aan de hand van
een bijbeltekst waaraan deze kruisweg is ontleend - een kunstwerk
en daarin krijgen zij geheel de vrije
hand. Tijdens een voorbespreking in
De Oude Veiling waar de tentoonstelling vanaf zondag 20 maart tot

en met maandag 28 maart, tweede
paasdag, te zien is, waren de kunstenaars nog aan het broeden wat
zij willen gaan uitbeelden maar één
ding stond voor hen al vast: Het
komt goed! “Nu wij de locatie hebben gezien, wordt het voor ons ook
duidelijker hoe wij de ruimte een
mooie invulling kunnen geven.” De
initiatiefnemers Ger Bor en dominee
Jan Martijn Abrahamse delen de
unanieme mening van de kunstenaars dat het een geslaagde project
gaat worden. Iedereen heeft veel zin
in de uitdaging. In aanloop naar de
tentoonstelling zullen de komende
weken een aantal kunstenaars aan
de lezers van de Nieuwe Meerbode
worden voorgesteld. Daarin vertellen zij wat Pasen voor hen betekent
en hoe zij dit via hun kunst tot uiting brengen.
Janna van Zon

Aalsmeer - Prijswinnend Illustrator
Esther Leeuwrik wil tekenen en zo
verhalen vertellen. Dat doet ze het
liefst in prentenboeken. Haar belangrijkste inspiratiebronnen zijn
haar kinderen en alles wat buiten
is. De dingen, de dieren, de natuur.
Haar tekeningen zijn meestal licht
en luchtig en hoe langer je er naar
kijkt, hoe meer je erin ontdekt. De
meeste tekening die ze maakt zijn
bedoeld voor kinderen en kinderboeken. In het Oude Raadhuis zijn
daar nog tot en met 6 maart een serie mooie voorbeelden van te zien in
de grote zaal.
Esther Leeuwrik is één van de vier
deelnemende illustratoren aan deze
bijzondere expositie. Zo is er een serie tekeningen te zien uit het prentenboek ‘Ergens’ dat vertelt over het
meisje Eva. Eva is erg nieuwsgierig
naar waar nergens ligt en gaat, zoals in elk goed prentenboek, op reis
om onderweg van alles mee te maken. Eva gaat als een lichtje door
het boek heen. De tekeningen gaan
van grijstinten, via het diepe blauw
van de nacht, naar warm geel van
de hal en het droevige roze van de
wereld daar voorbij. Onderliggende
vraag in het licht filosofische verhaal
is de vraag wat er gebeurt als je altijd kwijt bent?
De illustraties, die Esther Leeuwrik voor dit door Judith Kunkeler geschreven fantasierijke verhaal maakte, zijn licht en luchtig van
toon. Er is veel in te ontdekken als je
wat langer kijkt. Esther van Leeuwrik
zegt er het volgende over, “Ik werk
het liefst met pen, inkt en aquarelverf en soms ook met kleurpotlood.
Ik houd ervan om verschillende ma-

terialen met elkaar te combineren.
De afgelopen jaren heb ik van alles
uitgeprobeerd, maar ik kom steeds
weer terug bij tekenpennen, inkt en
aquarelverf. Ik houd van het precieze van fijne tekenlijnen in combinatie met het grillige van waterverf en
het knallende van inkt. Mijn tekeningen bestaan vaak uit verschillende lagen over elkaar heen en ik vind
het leuk om te spelen met die gelaagdheid. Deze materialen passen
daar goed bij.”
Esther Leeuwrik heeft sinds 2012
tal van publicaties op haar naam
staan. Van Leeuwrik begon met illustreren bij de geboorte van één
van haar dochters. Waar een enkel
geboortekaartje al niet toe kan leiden. Haar werk viel op en zo kon ze
aan de slag voor allerlei boeken. In
2014 won ze met haar project Drie
Bruggen, geïnspireerd op een gedicht van K. Schippers, de illustratiewedstrijd van Lemniscaat. Esther zegt ze hierover: “En dus zat ik
op een regenachtige, maar evengoed wondermooie lentemorgen ineens bij een waanzinnig mooie uitgeverij met mijn ‘originelen’. Als één
van de winnaars. Ik wist niet wat
het me zou brengen, maar het voelde als een begin. Alsof alles tot dat
moment de trap was van een hoge duikplank waar ik vanaf ben gesprongen.” De sprong die ze op dat
moment nam heeft in ieder geval
geleid tot het prentenboek ‘Ergens’
en tot een fraaie expositie van de
‘originelen’. Nog tot 6 maart in het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat,
geopend van donderdag tot en met
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.
De toegang is gratis.

Op 3 maart in Crown Theater Aalsmeer

‘Rapunzel de musical’ is
echte familievoorstelling
Aalsmeer - Het mooie prinsesje Rapunzel bezit magisch haar. Op
een dag wordt ze ontvoerd en opgesloten in een hoge toren, door
een gemeen tovenaars duo die het
haar willen hebben. Elke dag moet
Rapunzel haar vlecht uit het torenraam laten zakken, zodat de tovenaars naar boven kunnen klimmen. De jaren verstrijken en Rapunzel groeit in eenzaamheid op tot een
knappe vrouw, dromend van een
dappere prins die haar zal bevrijden.
Zal haar redder ooit komen? Deze
musical staat garant voor hilarische
scènes voor jong en oud en bevat
vrolijke muziek waar kindjes lekker
op mee kunnen dansen en zingen.
En als je verkleed komt naar het theater maak je ook nog eens kans op
een leuke prijs!
Hoofdrol voor Sita Vermeulen
Aan de telefoon vertelt de hoofdrolspeelster Sita Vermeulen het een
en ander. “Ik werk al vijf jaar voor
van Hoorne Entertainment, die nu
met Rapunzel het achtste sprookje
op de planken brengt. Al eerder in
Klein Duimpje en Assepoester. Dat
wissel ik af met Maud. Zij speelde
Sneeuwwitje bijvoorbeeld en volgend jaar Roodkapje. Alle sprookjes komen zo aan bod. Het is zo leuk
om te doen!” De tovenaars Titus en
Fien worden gespeeld door Michael
van Hoorne en Esther van Santen.
Sita zegt dat ze goed op elkaar in-

gespeeld zijn, omdat ze dus al jaren
met elkaar werken. Voor wie is de
voorstelling eigenlijk toegankelijk?
“Het is een echte familievoorstelling, dus vanaf een jaar of 3 tot de
leeftijd dat kinderen sprookjes nog
leuk vinden. Opa’s, oma’s, papa’s,
mama’s, iedereen is welkom. Het is
echt een heerlijk middagje uit. Dat
kan ik je verzekeren.” De voorstelling duurt een uur en twintig minuten. Na de show is er nog een heuse
meet & greet in de foyer van het theater. “We nemen uitgebreid de tijd
totdat ieder kindje met ons op de foto is geweest. Ook staat er een merchandise standje met cd’s, de lange
vlecht van Rapunzel, bidons, shampoo, noem maar op. We maken er
een gezellig feestje van. Er wordt altijd veel gelachen. We kijken ernaar
uit om in Aalsmeer op te treden.”
Kaarten voor de musical Rapunzel,
die gespeeld wordt in de voorjaarsvakantie op donderdag 3 maart om
14.00 uur, kosten twintig euro, maar
met familiekorting slechts zeventien
euro. Meer informatie hierover is te
vinden op de website: www.crowntheateraalsmeer.nl. Kaarten zijn ook
verkrijgbaar via 0900-1353 en te
koop bij Espago in de Ophelialaan,
het Boekhuis in de Zijdstraat en de
Marskramer in winkelcentrum Kudelstaart.
Miranda Gommans
Foto: Levin den Boer

Valentijn 2016 met Cor
en Gerard: Heerlijk!
Aalsmeer - Valentijn 2016 zullen de
bezoekers aan het theater van Bob &
Gon nog lang in het geheugen gegrift blijven. Zij beleefden door het
optreden van Cor Bakker en Gerard Alderliefste een heerlijke zondagmiddag en/of avond. Deze twee
ras artiesten weten samen het publiek met hun verhalen, zang, pianoen gitaarspel te vermaken en te ontroeren. Alleen al het kijken naar de
lol in het werk op het podium, hoe
zij improviseren en dat op een briljante en liefdevolle wijze over brengen naar de toehoorders is hartverwarmend. Beiden zijn wel wat aan
publiek en aandacht gewend, traden
meerdere malen op in het Gelredome voor 35.000 toeschouwers. “Maar
mensen, hier in dit theater zijn, is
veel leuker! Hier kan je de mensen
aankijken.” En dat is nu precies wat
de kracht is van dit theater, dat vanwege Valentijn door gastheer Bob
was versierd met prachtige rode rozen. De voorstelling ‘Cor Bakker ontvangt’ leent zich door het intieme karakter ook heel goed voor een klein
theater. Het voelt alsof je op bezoek
bent bij twee innemende muzikale
heren, die samen op het podium een
prettig gesprek voeren en dat afwisselen met piano- en gitaarklanken
en zang. De grap dat de één geen
woord Frans spreekt en de ander
juist vloeiend, werkt, het levert een
aantal leuke dialogen op. Evenals het
ophalen van mooie en dierbare herinneringen. Tenslotte kan de mens
nooit genoeg krijgen van nostalgie.
Wie herinnert zich niet de vakantieverliefdheden, het zitten rond een
kampvuur? Hoe Gerard Alderliefste over ‘zijn’ Shaffy (Ramses Shaffy) spreekt, je hebt helemaal niet zo-

veel fantasie nodig om hen samen in
een eend naar het zuiden des lands
te zien trekken. Je hoort als het ware Ramses bij het instappen van deze
betrekkelijke eenvoudige auto zeggen: “Maar Gerard dit is geen eend,
dit is een Citroën”, en dat natuurlijk in het mooiste Frans uitgesproken. De uitspraak verklaart de oude
koplampen van deze auto op de piano en de autostoel op het podium.
Eend liefhebbers begrijpen onmiddellijk waar de mannen over na mijmeren. Ramses was volgens Alderliefste opa, vader en kind tegelijk, zijn
teksten bewijzen dat. Hoe het lied ‘je
bent gewoon heerlijk’ door Gerard
wordt gezongen. Ai, dat moet de
harten van het aanwezige vrouwelijk
schoon sneller hebben doen kloppen. Optreden met Cor Bakker betekent ook een uitdaging aangaan. Het
brengt Alderliefste tot het zingen van
een compositie van Bach met een eigen tekst. En daar werd de zaal toch
wel even heel stil van. Ook Cor laat
zich in zijn uitdaging niet onbetuigd
met een vrolijk fluitconcert. Natuurlijk kan het publiek dan niet achterblijven. Begeleid door gitaar en piano wordt er een kanon ingestudeerd
van een onbekende tekst geschreven door Shaffy toen hij 7 jaar oud
was. Hilariteit alom! Cor Bakker en
Gerard Alderliefste een duo dat prettig verslaafd is aan het podium en
aan het maken van muziek dat hen
naar eigen zeggen veel energie oplevert. Die positieve energie toonden
zij op Valentijn 2016 - zondag 14 februari - overduidelijk! Het was gewoon heerlijk met hoofdletters!
Janna van Zon
Foto: www.kicksfotos.nl

Dick de Kuijter: ‘Uniek Rijksmonument’

Dubbel zoveel bezoekers
voor de watertoren!
Aalsmeer - Het is alweer het vierde jaar dat de watertoren wordt beheerd door de Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer(SBWA). Deze
stichting timmert behoorlijk aan de
weg en mede daardoor zijn de bezoekersaantallen bijna verdubbeld:
in 2012 trok de watertoren 1.953 bezoekers en in 2015 was dat aantal
opgelopen tot 3.870. Voorzitter van
SBWA Dick de Kuijer: “We doen ons
best om zoveel mogelijk bezoekers
uit Aalsmeer en eigenlijk de onbegrensde regio kennis te laten maken met dit unieke Rijksmonument.
In 2015 hebben we bijvoorbeeld een
heleboel extra evenementen georganiseerd en dat trok gelukkig veel
bezoekers.” Eén van de meest succesvolle activiteiten was het cultuur-educatieproject ‘Horen in de
toren’. Dit project werd georganiseerd door Cultuureducatie Amstelland in samenwerking met SBWA. Maar liefst 31 basisschoolklassen hebben in het kader van ‘Horen
in de toren’ de watertoren bezocht.
De leerlingen kregen onder andere uitleg over het functioneren van

de watertoren, maar er werden ook
luisteroefeningen gedaan met de
bijzondere akoestiek.
Ook bij het evenement ‘Vuur en
licht’ stond de watertoren centraal
en werd voor het eerst dit jaar vuurwerk vanaf de toren afgestoken.
Duizenden mensen konden vanaf
de oevers van de Westeinderplassen genieten van dit spektakel. Wethouder Gertjan van der Hoeven: “De
watertoren is van de gemeente en
wij zijn dan ook verantwoordelijk
voor het onderhoud van dit Rijksmonument. Het beheer van de watertoren hebben we uitbesteed aan
de SBWA en dankzij hun geweldige
inzet, niet in de laatste plaats door
de vele vrijwilligers, trekt het monument gelukkig steeds meer bezoekers.” Voor meer informatie over
de openingstijden en agenda van
de watertoren kijk op de vernieuwde website www.aalsmeer-watertoren.nl.
Sinds 1 februari zijn de slechtvalken
weer aan het nestelen in de toren,
dus het is tijdelijk niet mogelijk om
de bovenverdiepingen te bezoeken.

Concert bariton M. Sampelean
Aalsmeer - De beroemde bas-bariton Marius Sampelean uit Roemenië
geeft vrijdag 19 februari een concert
in de 155 jarige Aalsmeerse Oud katholieke kerk aan de Oosteinderweg. Werken van Dvorak, Rheinberger, J.S. Bach, Bohm en Stradella gaat hij ten gehore brengen. De
kerk gaat om 19.30 uur open. Het
concert duurt inclusief pauze ongeveer anderhalf uur. Marius, 37 jaar,
heeft onder andere gestudeerd aan
de Robert Schumann Hochschule in
Düsseldorf en heeft concerten gegeven in Duitsland, Oostenrijk, Ne-

derland, Italië, Frankrijk, Rusland,
Hongarije en onlangs in Zwitserland. Hij heeft zeer veel ervaring in
zowel de profane als de religieuze
muziek. De bas-bariton wordt begeleid door de Nederlandse Evelien
M. Jansen op orgel. Evelien maakte vorig jaar een jubileumtournee
door Europa (50 jaar organist). Zij is
een all round vakvrouw, docente, dirigente van beroemde koren in ons
land, onder andere 45 jaar van het
oud-katholiek vrouwenkoor Utrecht,
geeft concerten en werkte mee aan
diverse radio en CD opnames.
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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.
servicepunt Beheer en uitvOering
prOvincie nOOrd-hOlland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
calaMiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
Facebook “f ” Logo
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Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.

vOOr Meer infOrMatie:
www.aalsMeer.nl

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

geboortedatum

vertrek
naar

datum
voornemen

Filipowski, M.L.

28-04-1986

Onbekend

09-02-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor
het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de
hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)
nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de
gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij
binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij
over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
verleende OMgevingsvergunning in afwijking
van het BesteMMingsplan “uiterweg-plasOevers
2005 e.O.” en het BesteMMingsplan “wOOnarken”,
uiterweg 417c ws 2
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht bekend, dat zij met toepassing van artikel 2.12,
lid 1, sub a onder 3o van die wet omgevingsvergunning hebben
verleend voor de activiteiten bouwen en handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening op het adres Uiterweg 417c ws 2
ten behoeve van de bouw van een recreatiewoning. De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken heeft met ingang van vrijdag 20 november 2015 t/m donderdag 31 december
2015 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen
in te dienen. Gedurende de daarvoor gestelde termijn is één
zienswijze ontvangen. De inhoud van deze zienswijze heeft geen
aanleiding gegeven af te zien van het voornemen om aan het
bouwplan medewerking te geven.
doelstelling
Een gedeelte van de projectlocatie gelegen is in het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2005’, en heeft hierin de bestemming ‘Natuur” met een aanduiding voor een recreatiewoning. Op grond van artikel 25 van het bestemmingsplan zijn
de gronden bestemd voor natuur en landschap en is daar waar
aangegeven op de plankaart een recreatiewoning met een oppervlakte van 30 m2 toegestaan. De geprojecteerde recreatiewoning is hiermee in strijd vanwege een grotere oppervlakte.
Het andere gedeelte van de projectlocatie is gelegen in het
bestemmingsplan “Woonarken” en heeft hierin de bestemming
“Water-Verblijfsrecreatie”. Op grond van artikel 5 van het bestemmingsplan is hier een woonark voor niet-permanente bewoning toegestaan met een afmeting (lxbxh) van 15x5x3 meter.
De geprojecteerde recreatiewoning is hiermee in strijd. Nu het
project in strijd is met de gebruiks- en bouwvoorschriften van
de geldende bestemmingen en er geen binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden zijn en het project tevens niet valt onder
de zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’ als bedoeld in artikel
4 van Bijlage II van het Bor, kan het plan alleen worden gereaCMYK / .eps

liseerd met toepassing van de buitenplanse afwijking ex artikel
2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits voorzien van een goede
ruimtelijke onderbouwing. Hierin is voorzien.
inzien omgevingsvergunning
De verleende omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, gedurende een
periode van zes weken met ingang van vrijdag 19 februari 2016
t/m donderdag 31 maart 2016 voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xW-VG01
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/
Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van
deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije
inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-20.00 uur
- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aanmelden via centrale balie
(openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–15.30
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur)
Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een belanghebbende die ten aanzien van de ontwerp-omgevingsvergunning
tijdig bij het college een zienswijze heeft kenbaar gemaakt en
diegene die kan aantonen daartoe redelijkerwijze 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 een 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%20overheidsorganisatie/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.

Meldingen ontvangen
- Aalsmeerderweg 134, 1432 CT (Z-2016/007775) (het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een schuur)
- Corellihof 14, 1431 ZZ (Z-2016/008707) (het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning)
- Oosteinderweg 549 A, 1432 BL (Z-2016/008615) (het slopen
van kantine gebouw)
- Aalsmeerderweg 477, 1432 ED (Z-2016/009105) (melding
brandveilig gebruik t.b.v. kamergewijze verhuur met 5 of
meer eenheden)
Meldingen akkoord
- Begoniastraat 80, 1431 TE (Z-2016/007037) (het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning)
- Rietgorsstraat 57, 1431 VV (Z-2016/007042) (het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning)
- Begoniastraat 26, 1431 TD (Z-2016/006530) (het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning)
- Dreef 1, 1431 WC (Z-2016/007024) (het slopen van een tribune aan het sportveld van VVA)
- Oosteinderweg 515 (achtergelegen kavel), 1432 BK (Z2016/006537) (het slopen van een kas)
- Aalsmeerderweg 134, 1432 CT (Z-2016/007775) (het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een schuur)

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.
- Jac. P. Thijsselaan 1, 1431 JH (Z-2016/007542) het verbreden van de in- en uitrit
- Linnaeuslaan 36, 1431 JV (Z-2016/006863) het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde
- Hornweg 317, 1432 GL (Z-2016/007382) het kappen van 8
bomen
- Roerdomplaan 16, 1431 WJ (Z-2016/007815) het uitbreiden
van de zijgevel van de woonhuis op de begane grond
- Vlasakkerlaan 4, 1431 DJ (Z-2016/008296) het uitvoeren
van grondwerk ten behoeve van project Dorpshaven Noord
perceel 2
- Vlasakkerlaan 4, 1431 DJ (Z-2016/008289) het uitvoeren
van grondwerk ten behoeve van project Dorpshaven Noord
perceel 1
- Vlasakkerlaan 4, 1431 DJ (Z-2016/008354) het uitvoeren
van grondwerk ten behoeve van project Dorpshaven Noord
perceel 3
- Dorpstraat 111, 1431 CC (Z-2016/008367) het oprichten van
een nieuwe kantine en het wijzigen van gebruik bestaande
kantine
- Lakenblekerstraat 51, 1431 GE (Z-2016/008739) het afwijken van bestemmingsplan t.b.v. Sanitair showroom
- Hornweg 313, 1432 GL (Z-2016/009113) het plaatsen van
een hek als erfafscheiding in de voortuin

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

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Zijdstraat 19 C, 1431 EA (Z-2016/001340) het veranderen
van een kantoorruimte in een woonbestemming, studio (verzonden 08 februari 2016)
- Van Cleeffkade 15, 1431 BA (Z-2015/069293) het plaatsen
van handelsreclame (verzonden 10 februari 2016)
- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2015/06990) het tijdelijk
plaatsen van een tankshop (verzonden 10 februari 2016)
- Zeeltstraat 19, 1432 PK (Z-2016/002580) het plaatsen van
een dakkapel op het voordakvlak (verzonden 11 februari
2016)
vergunning geweigerd
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en)
te weigeren. Tegen de weigering van deze vergunning kunt u
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader
aan de onderkant van deze advertentie.
- Herenweg 2A, 1433 HA (Z-2015/070626) (het verbreden van
de bestaande brug) (verzonden 09022016)
Beslistermijn verlengd
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes weken
verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- nabij Aalsmeerderweg 45, 1432 CG (Z-2015/069883) het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van
opslaggebouw met opslagunits
- Oosteinderweg 287, 1432 AW (Z-2015/062202) het vestigen
van een catering/horeca in een kas en het wijzigen van een
gevel
- Huygensstraat 37, 1433 BR (Z-2015/06959) het plaatsen
van dakkapel aan de voorzijde van de woning
procedure afgebroken, buiten behandeling gesteld *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling
is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie.
- Aalsmeerderweg 22, 1432 CR (Z-2015/070729) (datum besluit 11-02-2016) het plaatsen van een inrijpoort op het
slootbruggetje dat het eigen erf verbindt met de openbare
weg

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:
- Hornweg 187, 1432 GH (Z-2016/007777), Rommelmarkt op
10 april 2016, ontvangen 8 februari 2016
- Westeinderplassen nabij Surfeiland (Z-2016/006849) Jeugdkampioenschap powerboat klasse T-250 en GT-30 op 26 juni
2016

explOitatievergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Zijdstraat 60, 1431EE(Z-2016/006770) Dans-Café De Praam,
ontvangen 1 februari 2016
- Stommeerweg 91, 1431EV(Z-2016/007841) Restaurant W.T.,
ontvangen 8 februari 2016
terrasvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Stommeerweg 91, 1431EV(Z-2016/007841) Restaurant W.T.,
ontvangen 8 februari 2016
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:
- Stommeerweg 91, 1431EV(Z-2016/007841) Restaurant W.T.,
ontvangen 8 februari 2016
ingetrOkken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/004336), het aanbieden
van energieproducten door Nuon, verzonden 11 februari 2016
ter inzage
t/m 04-03-16: De conceptbeleidsnota evenementen op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. en in
gemeentehuis Aalsmeer
t/m 17-03-16 Het ontwerp bestemmingsplan “GTEC Locatie
Oost” (Green Trade & Experience Center (GTEC)
op locatie Oost van FloraHolland Aalsmeer) met
de daarop betrekking hebbende stukken)
t/m 31-03-16 De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken m.b.t. activiteiten bouwen en
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op het adres Uiterweg 417c ws 2 ten behoeve van de bouw van een recreatiewoning.
wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Bij voldoende belangstelling in Waterlelie

Voor iedereen vanaf 55jr.

Cursus Vakantie-zwemcheck voor kinderen
Aalsmeer - Wanneer kinderen op
jonge leeftijd leren zwemmen, is het
belangrijk om de zwemvaardigheid
steeds te blijven herhalen. Zo worden kinderen sterker en leren zij
toe te passen wat ze in de zwemlessen geleerd hebben. De realiteit
is echter dat veel kinderen alleen in
het water komen als zij op vakantie gaan. En dan is het vaak weer
wennen om goed te zwemmen en je
overal te kunnen redden. Daarnaast
zwemmen de kinderen in de vakantie in open water en in de zee. Dat
vraagt veel van ze. Om uw kind weer
helemaal sterk het zomerseizoen in
te laten gaan en waar u hen met een
gerust hart kunt laten zwemmen en
spelen, gaat zwembad De Waterlelie een Vakantie-zwem-check-cursus aanbieden op woensdag- en
vrijdagmiddag. In deze zwemcursus
herhaalt uw kind alle zwemtechnieken, krijgt survivalvormen aangeboden en leert enkele basisvaardigheden van het snorkelen. Daarnaast

zullen diverse situaties uit de praktijk in de les aan bod komen. Denkt
u daarbij aan zwemmen in een stroming, een luchtbeddengevecht, etc.
En door weer een periode te zwemmen krijgt uw kind een goede conditie. Uw kind kan meedoen aan deze
achtweekse cursus als hij/zij in het
bezit is van het Zwem ABC en tussen de 6 en 12 jaar oud is. De kosten
zijn 78 euro voor een leskaart van 8
x 45 minuten les. Er is plaats voor
maximaal 9 kinderen. De lessen zijn
op woensdag van 17.00 tot 17.45 en/
of vrijdag van 16.15 tot 17.00 uur. Bij
voldoende deelname start de cursus
op woensdag 24 februari. Deze cursus loopt tot en met 13 april. Bij voldoende belangstelling start de cursus nog een keer op vrijdag vanaf
25 maart van 16.15 tot 17.00 uur. Deze cursus loopt tot en met 13 mei.
Kinderen, die nog geen C-diploma
hebben, kunnen hun zwemvaardigheden vergroten in een van de Clessen. Info: www.esa-aalsmeer.nl.

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

Onlangs ontvingen Ellen v.d. Hoek en Roos de gewonnen Sony Smart Lens-camera uit handen uit handen van Norbert Röling van Foto Kruyt.

Winkelen en winnen in
Centrum van Aalsmeer
Aalsmeer - In de maand december ontving iedere klant bij een aankoop in de winkels van Aalsmeer
Centrum een bon, waarmee men
mooie prijzen kon winnen. Er zijn
vele honderden bonnen ingeleverd
en inmiddels zijn uit alle ingeleverde
bonnen de prijswinnaars getrokken.
De lijst met winnaars is te vinden
op www.meeraalsmeer.nl. De Sony Smart Lens-camera ter waarde
van 200 euro is inmiddels ook overhandigd aan de gelukkige winnares.
Ellen v.d. Hoek was erg blij met de
prijs die ze onlangs heeft ontvangen
uit handen van Norbert Röling van
Foto Kruyt. Namens alle winkeliers
in Aalsmeer Centrum van harte gefeliciteerd met de prijs!

Diner voor Twee
Niets gewonnen? Geen probleem,
want in de maand februari maken klanten bij iedere aankoop in
Aalsmeer-Centrum kans op een Diner voor Twee bij een van de gezellige restaurants in Aalsmeer Centrum. Tot en met zaterdag 27 februari ontvangt iedere klant een deelnamekaartje geven waarmee men
een romantisch Diner voor Twee
bon kan winnen. De ingevulde kaarten kunnen ingeleverd worden bij
de winkels die vermeld staan op de
kaarten. De deelnemende restaurants zijn: De Jonge Heertjes, het
Wapen van Aalsmeer, Japanse Nagoya, Pasta Vino, De Halve Maen en
Zorba de Griek.

Avond maaltijd in restaurant ‘Voor Elkaer’
Elke woensdag- en vrijdagavond is het restaurant ´Voor Elkaer´
geopend van 17.30-19.30 uur. Op deze avond wordt een heerlijk menu
geserveerd. De verse warme maaltijden worden ter plaatse bereid door
één van de koks van het zorgcentrum. Dieetvoeding kan voor u worden
bereid. Vooraf reserveren is wel zo handig en een introducé mag mee.
Kosten € 9,00 p.p. Op de laatste vrijdag van de maand is er altijd een
‘Thema diner’ . Vaak wordt er een land of ander thema gekozen waar we
met het menu rekening mee houden en waar we ons in uitleven, deze
diners kosten € 15,00 p.p. Vaak is dit thema diner ‘uitverkocht’
zodat reserveren aanbevolen wordt. A.s woensdag 24 februari hebben
wij een menu met; gebonden bospaddenstoelen soep, schouder
karbonade met shaslick saus, witlof met ham en kaas, tomaten/
komkommersalade, aardappelen in roomsaus uit de oven en vanille
pudding met bessensap. Op vrijdag 26 februari hebben wij een thema
diner: ‘stampottenbuffet’ met o.a hete bliksem en boerenkool,
voorafgaand gaan we kijken naar de film ‘de hel van 63.
Voor meer informatie en reserveringen kunt u bellen met één van de
gastvrouwen 0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.
Creatieve middag in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op dinsdagmiddag 1 en 8 maart is er van 14:30 - 16:30 uur een gezellige
creatieve middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´. Deze middag kunt u gratis
mee doen, we gaan deze middagen een koe beschilderen. De materialen
zijn aanwezig, mocht u uw werk willen meenemen dan vragen we een
bijdrage van 6 euro. Twee kopjes koffie of thee voor 1 euro.
Voor meer informatie kunt u bellen met de gastvrouwen 0297- 820979.
Nobelhof 1 in Kudelstaart.
Spelletjesmiddag in Zorgcentrum Aelsmeer
U bent van harte uitgenodigd om mee te doen aan de spelmiddag.
A.s donderdag 25 februari om 13.45 uur is er klaverjassen en
rummikub in de grote zaal. Voor de maand
maart zal dit op donderdag 10 en 24
maart zijn.

Boekpresentatie en workshop

Aalsmeerse Marjolein Flick
schrijft haakboek
Groepsfoto tijdens Borrel Aalsmeer. Foto: Paulien Kluver Photography

Netwerken en salespitchen
tijdens Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
vond de 39ste editie van de netwerkbijeenkomst Borrel Aalsmeer
plaats bij Resto Bar & Brasserie in de Bloemeveiling FloraHolland Aalsmeer. Niet alleen ondernemers, werknemers en werkzoekenden uit Aalsmeer brachten een bezoek aan de bruisende locatie, maar
ook uit de omliggende gemeenten
in de Haarlemmermeer, Amstelland
tot aan Purmerend, Zoetermeer, Almere, Leiden en Rotterdam aan toe.
Voorafgaand aan de netwerkborrel
volgden 24 netwerkers de workshop
‘salespitchen’ van trainer Constant
Lamp. De pitches van de deelnemers werden onder de loep genomen, er werd geoefend en aangescherpt. De netwerkers waren heel
enthousiast na afloop en konden de

opgedane kennis daarna meteen in
de praktijk brengen. Tijdens de netwerkbijeenkomst was de fotografie dit keer in handen van Paulien
Kluver Photography en zanger, DJ
& entertainer Dennis Maarssen uit
Aalsmeer zorgde ervoor dat de sfeer
er al snel goed in zat en er spontaan
een polonaise ontstond. De netwerkers maakten kans op vrijkaarten
voor diverse voorstellingen in het
Crown Theater Aalsmeer.
De volgende edities van de netwerkbijeenkomst vinden plaats op
10 maart, 14 april en 12 mei, elke
tweede donderdag van de maand!
Wil je als ondernemer of bedrijf een
bijdrage leveren aan het programma? Neem dan contact op met organisator Ingrid Claasen. Voor meer
informatie: www.borrelaalsmeer.nl

Actie ter ere van 15 jarig bestaan

Aalsmeer - Haken en breien bestaan al heel erg lang, maar zijn tegenwoordig weer helemaal hip. Met
een bolletje wol en een haaknaald
kun je zelf mooie dingen maken.
De Aalsmeerse Marjolein Flick weet
dat als geen ander. Als eigenaresse van webwinkel ‘de Haakbaak’ is
zij gespecialiseerd in alles wat met
het haken van amigurumi, knuffels,
home decor en modeaccessoires te
maken heeft. En daar is het niet bij
gebleven, want Marjolein heeft deze maand haar eigen boek uitgebracht: Kransen haken, verschenen
bij uitgeverij Forte, die bekend staat
om de vele hobby-uitgaven. In haar
kleurrijke boek vind je voor elk seizoen een prachtige krans. Voor de
lente een krans met viooltjes, narcissen, primula’s en vergeet-mijnietjes. Daartussen vliegen de bijen
van hun korf naar de bloemen en terug. De zomerkrans zit vol met aardbeien, korenbloemen en vlinders.
Op de herfstkrans zie je herfstasters, beukenblaadjes, paddenstoelen en natuurlijk spinnen. En de
winterkrans is bedekt met hulst, helleborus en klimop met in het midden een familie sneeuwpop. Als extra is er nog een Valentijnskrans met
hartjes, roosjes en twee tortelduif-

jes. Iedere krans zit vol met prachtig gehaakte bloemen en blaadjes,
net zo mooi als in de natuur. Als je
een hele krans teveel vindt, kun je
ook een kleiner project kiezen, zoals jampothoesjes, een bladwijzer of
een broche, waarvoor je maar een
paar bloemen en beestjes hoeft te
haken. Kortom, houd je van haken
en van de natuur? Dan is dit een
boek voor jou!
Boekpresentatie en workshop
Donderdag 3 maart presenteert
Marjolein haar boek in Aalsmeer bij
het Boekhuis in de Zijdstraat. Aansluitend geeft zij in de winkel een
miniworkshop. Deelnemers krijgen
tips en gaan zelf aan de slag om een
leuke decoratie te haken. Deelname is gratis, de workshop duurt van
15.30 tot circa 17.00 uur. Wil je meedoen, meld je dan aan in het Boekhuis, via tel. 0297-324454 of boekhuis@boekenhof.nl.
Deelnemers
worden gevraagd hun eigen haaknaalden mee te nemen. Voor wol
wordt gezorgd. In de boekwinkel is
natuurlijk ook het nieuwe boek van
Marjolein te koop, de prijs is 14,95
euro. Kijk voor materiaalpakketten voor de kransen op www.haakbaak.nl.

‘Dogs Fashion’ geknipt
voor hondentrimsalon
Rijsenhout - Hondenliefhebster
Sandra van Leeuwen begon in 2000
haar hondentrimsalon ‘Dogs Fashion’. Ruim 15 jaar later voorziet de
Rijsenhoutse nog steeds in een toenemende behoefte. Dat succes is
niet uit de lucht komen vallen. Alvorens een eigen trimsalon te beginnen, volgde ze een opleiding bij
de Stichting Examen Dierenbranche
(S.E.D.), waar ze in mei 2000 haar
Vakbekwaamheidsdiploma
Hondentoileteerbedrijf behaalde. Ook
liep ze drie jaar stage bij een gerenommeerde trimsalon. Haar vakkennis verbreedde ze met aanvullende cursussen op het gebied van
vachtverzorging, tandhygiëne, nagelverzorging en vlooienbestrijding.
‘Dogs Fashion’ is er voor álle hondenrassen van klein tot groot en van
lang- tot kortharig. Tevens is Sandra
van Leeuwen gediplomeerd specialiste voor de West Highland White
Terrier en de Border Terrier.
Eén van de geheimen achter haar
succes is de constante vernieuwing.
Zo is onlangs de trimsalon grondig
verbouwd, waarbij een elektrisch
verstelbare tafel en een verstelbaar
bad is geïnstalleerd. Grote honden
kunnen nu zelf het bad in stappen
en kleine honden zijn er gemakkelijker in te tillen. Minder stress dus.
Naast trimmen kan men ook terecht
voor een huidvriendelijke hondenwasbeurt, het verwijderen van tandsteen en het knippen van nagels. De
meeste mensen kiezen voor de ‘grote beurt’, de alles-in-één-behandeling. ‘Dogs Fashion’ adviseert ook
over dagelijkse hondenverzorging
zoals borstel- en kammethoden en
effectieve vlooienbestrijding. San-

dra van Leeuwen is geknipt voor het
vak. Iedere hond die ze onder handen neemt ziet er weer tip-top uit.
Uit de blije reacties van de ‘baasjes’
haalt ze veel voldoening.
‘Dogs Fashion’ werkt uitsluitend
op afspraak, zodat hondenbezitters
nooit geconfronteerd worden met
een groep wachtende, nerveuze
honden. In overleg kunt u tijdens de
trimbeurt blijven wachten. ‘Dogs Fashion’ is aangesloten bij de ABHB,
de branchevereniging voor erkende
hondentrimsalons in Nederland.
Actie: Bij inlevering van de uitgeknipte advertentie in dit blad krijgt
u 5 euro korting per klant/hond. Deze actie is geldig tot en met 1 april
2016.
Voor meer informatie: ‘Dogs Fashion’, Tjalkplein 17, Rijsenhout. Telefoon: 0297-345667 of 0612244786.
Geopend van maandag tot en met
zaterdag van 8.30 tot 18.00 uur.

Yoga lessen en workshops
bij Zazen Yoga
Aalsmeer - Yoga is meer dan het
leren van een aantal àsana’s. Bij Zazen gun je jezelf de tijd om de aspecten en achtergronden van yoga
te leren kennen. Om jezelf te ontmoeten en je yoga werkelijk eigen te
maken. En te genieten van de weg
daar naartoe. In de yogalessen variëren de oefeningen van subtiel tot
uitdagend. Behalve Hatha Yoga kun
je ook gespecialiseerde yogalessen
volgen waarbij je gebruik maakt van
de backstretcher in de laatste twintig minuten van de les. Er staan ook
weer mooie workshops op de agenda de komende tijd. Deze kun je
zien op de website: www.zazenyoga.nl.
Yoga en Yantra: In maart start er
weer een nieuwe korte reeks yoga
en yantra schilderen. Op drie vrijdagavonden yoga en werken aan
een eigen geschilderde yantra. Yantra’s zijn getekende diagrammen die
in de yogatraditie worden gebruikt

om het denken te leren beheersen. Het zijn instrumenten die het
bewustzijn in een specifieke ervaringstoestand te brengen. Elke yantra is het symbool van een specifieke energie, maar is ook een werktuig om die energie te leren kennen
en hanteren.
Yoga en buikadem: Wil je de ontspannende werking en de kracht
van de buikadem dieper leren ervaren? Meld je dan aan voor deze workshop. Er wordt gebruik gemaakt van mooie rivierstenen.
Zonnegroet: In deze workshop leer
je de klassieke uitvoering van de
Zonnegroet. Een dynamische serie
yogahoudingen met een krachtig vitaliserende werking die volgens de
yogatraditie ‘s ochtends rond zonsopgang wordt beoefend.
Iedereen is welkom en ervaring is
niet nodig. Wees welkom. Aanmelden: info@zazenyoga.nl of bel 0624767468.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Eerste paal dorpscafé ‘Op
de Hoek’ in Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen maandagmiddag 15 februari zullen een flink
aantal automobilisten raar hebben
opgekeken toen ze op de driesplitsing van Robend, Herenweg en Kudelstaartseweg een grote menigte mensen midden op de weg zagen staan. Het bord werd onthuld
en de naam bekend gemaakt van
het nieuw te realiseren dorpscafé.
‘Op de hoek’ gaat het etablissement
heten. Hoe toepasselijk. De bouw is
begonnen en Beatle Raadschelders
wordt de drijvende kracht achter het
café. Om dit heugelijke feit te vieren werd er een welkomstwoordje gehouden door kennis en zakelijke sparringpartner Jan Hoogenbosch. Vervolgens kreeg, namens
de gemeente Aalsmeer, wethouder Jop Kluis het woord. “Wij staan
warmhartig achter dit fantastische
idee.” Begint Kluis. “De bouwplannen op deze historische plek zijn
al vanaf 2009 opgestart. De laatste
kroeg hier was in 1981, dus de Kudelstaarter is wel weer toe aan een
nieuwe ontmoetingsplek. We wensen de bouwers veel succes, de omwoners veel sterkte en de bewoners
veel plezier met het café. Paal twee
tot en met achttien zit er geloof ik
al in, maar de eerste paal gaat nú
geslagen worden!” Het is 15.15 uur
en Beatle klimt in de cabine van de
heistelling om daadwerkelijk zelf die
eerste paal te slaan. En als dat werk
gedaan is wordt er vuurwerk afgestoken om officieel het begin van
de bouw in te luiden. Kroom Bouwgroep kan aan de slag.
Even naar Op de Hoek
Het is Beatle Raadschelders (“Het
is mijn bijnaam, maar hou het maar

zo”) zijn droom altijd geweest om
een café te beginnen. Hij zit al jaren in de horeca. Linda Biesot helpt
hem een handje bij het opstarten
van de catering en samen met kok
Jordi gaat hij het runnen. Zijn vrouw
Mieke kijkt trots toe vanaf de zijlijn en zal haar man uiteraard steunen. In het woord dat de horecaman
doet, bedankt hij haar en vele anderen, waaronder de architect, de burgerraad, de bouwbegeleiders en financiële mensen. Hij hoopt dat de
omwoners niet al te veel last van de
bouw zullen hebben en zal proberen
de overlast tot een minimum te beperken. Linda van Pure Tasty maakt
lekkere hapjes klaar op de barbecue en er is een drankje voor iedere
belangstellende. De bedoeling van
dorpscafé ‘Op de Hoek’ is vooral dat
iedereen er gebruik van gaat maken. De openingstijden zijn zes dagen vanaf tien uur.
Linda vertelt: “Alleen op maandag
is het café gesloten. Verder is het
Beatle zijn bedoeling om ’s morgens
een lekker kopje koffie te schenken
met een appelpunt erbij. Er komt
een kleine lunch- borrel en dinerkaart met hamburger, soep en sateetje en het wordt echt voor alle
leeftijden toegankelijk. Iedere Kudelstaarter moet vanaf september
kunnen zeggen; ‘Ik ga even naar Op
de Hoek. Zie ik je daar?’”
Naast de realisatie van het dorpscafé worden er tevens vier appartementen gebouwd. Bij makelaar van
der Laarse kan hier informatie over
worden ingewonnen. Volg de ontwikkelingen van café Op de Hoek
via Facebook.
Door Miranda Gommans
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Oud Aalsmeer en Historische Tuin

Taart VVD voor vrijwilligers
Aalsmeer - Fracties van de VVD
reikten rond Valentijnsdag taarten uit in veel Noord-Hollandse gemeenten. De actie, inmiddels voor
het tiende achtereenvolgende jaar
gehouden, is bedoeld om mensen
die belangrijk werk verrichten voor
de lokale gemeenschap in het zonnetje te zetten. Samen met het statenfractielid Petra Kirch, regionaal aanspreekpunt voor Amstelland en Meerlanden, heeft de VVD
Aalsmeer taarten uitgereikt aan de
vrijwilligers van de stichtingen Oud
Aalsmeer en Historische Tuin.
De VVD werd door een uitgebreide
delegatie welkom geheten en onder het genot van een kop koffie en
een stukje taart vertelden aanwezige bestuursleden en vrijwilligers enthousiast over de vele zaken waar zij
zich mee bezig houden. Vanaf het
ontstaan tot aan het beheer en onderhoud en uiteraard de financiele situatie van de historische tuin
en de boerderij. Ook de opslag en
conservering van de archieven en
de museumstukken kwam aan de
orde. Zorgpunten zoals de bereikbaarheid, de parkeer(on)mogelijkheden, de vergrijzing van het ledenbestand, het belang van de Brandewijnsloot en het archief werden uiteraard ook gedeeld.
Tentoonstelling
Afgesloten werd met een uitgebreide rondleiding in de voormalige boerderij ‘Dahlia Maarse’. In de

stal van de boerderij is een tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van Aalsmeer met als thema
‘De redding van Aalsmeer’. Op 15
panelen en in 4 vitrines wordt uitgebreid ingegaan op de dreiging
van de waterwolf. In woord en beeld
wordt de situatie uit het verleden
en de transformatie van het historische Aalsmeer op de plaats waar nu
Schiphol ligt naar de huidige ligging
aan de ringvaart weergegeven.
De aanwezige VVD leden werden een ervaring rijker en gaven
aan zich in te (blijven) zetten voor
het behoud van de historie van
Aalsmeer. Daarbij past uiteraard de
oproep aan Aalsmeerders die dit
ook belangrijk vinden om donateur
te worden of een schenking te doen.
Bezoek waard
De aanwezige VVD fractieleden en
het statenlid waren zeer onder de
indruk van de inzet van de vele vrijwilligers. Vrijwilligers die er in geslaagd zijn om (zonder structurele subsidie van de gemeente) veel
zaken aangaande de historie van
Aalsmeer te achterhalen, in publicaties voor het nageslacht vast te
leggen, te conserveren en in thematentoonstellingen aan het publiek te
tonen. Een bezoek aan de historische tuin en de thematentoonstelling, welke bij de toegangsprijs is inbegrepen, is zeker de moeite waard.
Terecht dat deze vrijwilligers eens in
het zonnetjes zijn gezet.

Klachten melden!

Wijkoverleg Dorp en het
hondenbeleid
Aalsmeer - Maandagavond 15 februari had het wijkoverleg slechts
een nijpend punt op de agenda staan: Het hondenbeleid! Alsof het zo moest zijn was er ’s middags een programma op televisie te
zien waarin een dierenarts vertelde
dat landelijk het hondenbeleid moet
worden aangepakt. En dan gaat het
met name om het ontwormen van
de honden en het opruimen van hun
poep. “Voorkomt veel ziekteproblemen vooral bij jonge kinderen”, aldus de arts. Na eerst ontvangen te
zijn in de benedenruimte van De
Oude Veiling werd de bovenruimte klaar gemaakt voor de vergadering die dit keer buitengewoon levendig verliep en dat had niet alleen
te maken met het onderwerp, maar
vooral met de aanpak. Om drie tafels schaarden de aanwezigen zich.
Voor hen lag een groot vel wit papier waarop de wensen, suggesties konden worden genoteerd. Op
ieder vel één gerichte vraag: Wat is
het probleem? Hoe kunnen wij het
samen oplossen? Wat hebben wij
al gedaan? Men kreeg 15 minuten
de tijd voor het invullen. Welzijnswerker Frans Huijbrechts bediende
de stopwatch. De aanwezigheid van
twee handhavers was zeer verhelderend. Mensen met lol in hun vak,
maar die het eigenlijk nooit goed
kunnen doen bij de bevolking, want
wie bekeurt wordt heeft er de pest
in en aan de andere kant wordt er
stevig op hen gemopperd omdat zij
zo onzichtbaar zijn. “Tja, wij kunnen
nu eenmaal niet overal tegelijk zijn.”
Het probleem
Loslopende honden, blaffende honden, niet opgeruimde poep. agressieve houding van sommige hondenbezitters, kinderen die de hon-

Gelukkig geen
schoorsteenbrand
Aalsmeer - Maandag 15 februari kreeg de brandweer in de middag een melding dat er een schoorsteenbrand zou zijn in een woning
aan de Oosteinderweg.
De brandweer ging snel ter plaatse en kreeg hulp van de collega’s
van Amstelveen, die kwamen met
ook de tankautospuit en de ladder-

den uitlaten en niets opruimen, de
poep niet in de daarvoor bestemde
bakken gooien maar in de vuilnisbak van bewoners. Hoe kunnen wij
dit samen oplossen? Mensen aanspreken op hun nalatigheid, honden aan de lijn houden, actie voeren. De meest ludiek actie is wel van
één van de bewoners, die tijdens het
uitlaten van zijn hond in iedere niet
opgeruimde hondendrol een satéprikker met een vlaggetje had gezet.
En meer hondenafvalbakken en
poepzakjes plaatsen, duidelijke informatie vanuit de gemeente in
meerdere talen. Wie naar het gemeentehuis loopt kan daar gratis
zakjes afhalen. “Die zijn van zo een
goede kwaliteit dat je om zo te zeggen je hond kan uitlaten in je goeie
pak.” Geef alle klachten door aan
het meldpunt. Een van de handhavers vertelde dat de klachten tijdens
werkdagen binnen 48 worden beantwoord en waar nodig behandeld.
Slotconclusie
Aan het eind van een strak lopende avond waar er naar elkaar werd
geluisterd, was de eindconclusie
dat de meeste hondenbezitters zich
houden aan de regels, zij helaas
moeten constateren dat de goeden
onder de kwaden moeten lijden.
Ook zij vinden het vervelend om in
de poep van een andere hond te
staan en ergeren zich aan de houding van een aantal hondenbezitters. Dat er met elkaar gewerkt moet
worden aan een afgesloten hondenuitlaatplaats en dat de vlaggetjes actie een vervolg moet krijgen.
Frans Huijbrechts wees de aanwezigen op het nemen van eigen initiatief en verzekerde zijn ondersteuning op de achtergrond.
Janna van Zon
wagen. Eenmaal op hoogte van de
schoorsteen bleek het niet te gaan
om een brandende schoorsteen.
Het was stoomvorming afkomstig
van een cv-installatie. De drie wagens van de brandweer trokken veel
bekijks. De reden dat beide korpsen
uitgerukt waren heeft te maken met
het feit dat de Oosteinderweg het
grensgebied is tussen Aalsmeer en
Amstelveen. Omdat de waterwinning aan de Oosteinderweg veelal lastig is, arriveerden beiden met
een tankautospuit.

Airbags uit tien
auto’s gestolen

Komgrenzenbesluit en startnotitie woningbouw Hornmeer

Warme truien avond tijdens
commissievergadering?!
Aalsmeer - Het was warme truien
avond in het gemeentehuis afgelopen dinsdag 16 februari, althans zo
leek het. De verwarming was op een
laag pitje gezet, helaas alleen niet
doorgegeven aan alle aanwezigen.
Het deed Bram Heijstek van HAC
beslissen om zijn jas aan te houden.
Hier was voorzitter Robert van Rijn
niet van gediend. Hij gaf toe dat het
koud was, maar deed toch het dringende verzoek de jas uit te doen uit
respect voor de raad. Heijstek reageerde nors. “Straks krijg ik last van
m’n rug.” Na het eerste onderwerp
gaf hij toch gehoor aan het verzoek
en hij bleek een warme trui aan te
hebben. Menig ander raadslid had
heel wat minder aan… Nadat om
even voor half elf einde van de vergadering werd aangekondigd, stonden de meesten heel snel buiten.
“Tijd om de warmte op te gaan zoeken.” Het agendapunt over het wijzigen van de komgrenzen leverde
een grappig moment op. Paul van
Soelen van het CDA miste de borden ‘Kudelstaart’ bij Vrouwentroost.
“Nu zit ik aan het einde van de Kudelstaarteweg nog in Aalsmeer en
heeft Kudelstaart dus straks nog
geen eigen kroeg.” Er gaat naar gekeken worden, beloofde wethouder Ad Verburg lachend! De fracties, met uitzondering van HAC,
zijn overigens akkoord gegaan met
het verleggen van de 50 kilometer
grens op de Burgemeester Kasteleinweg naar tot na het kruispunt bij
de Zwarteweg en het verhogen van
de snelheid van 50 naar 60 kilometer op het oostelijke gedeelte van de

Automobilist
rijdt sloot in
Aalsmeer - Rond het middaguur is zaterdag 13 februari een auto de sloot bij de wasstraat aan de
Aalsmeerderweg ingereden. De bestuurder trapte op het gaspedaal in
plaats van de rem. De fout herstellen lukte niet meer. De auto kwam
tot stilstand in de lager gelegen
sloot. De bestuurder is behoorlijk
geschrokken, maar is gelukkig ongedeerd. De politie is ter plaatse geweest. Een takelbedrijf heeft even
over twee uur in de middag de auto op het droge weten te zetten. De
schade lijkt mee te vallen.

Wateroverlast
bij Jozefschool
Aalsmeer - Op woensdag 10 februari zijn de brandweer en politie rond elf uur in de avond gealarmeerd wegens wateroverlast bij de
Jozefschool. Door werkzaamheden aan het riool was de kruipruimte onder de school onder water komen te staan. Met meerdere pompen heeft de brandweer de kelder
leeggepompt. De brandweer heeft
gelukkig kunnen voorkomen dat het
water de school binnen liep. Na een
kleine drie uur was het vieze klusje geklaard. Er wordt een nader onderzoek gedaan naar de exacte oorzaak. Gelukkig geen overlast meer
de volgende dag voor alle leerlingen en leerkrachten. Een gewone
schooldag, maar wel met een ietwat
naar luchtje...

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Rietwijkeroordweg en de Noordpolderweg.
Pleidooi beperkte woningbouw
Tevens is gesproken over de startnotitie woningbouwlocatie Meervalstraat en Roerdomplaan. Mevrouw van Beek kwam namens
de bewoners in de Hornmeer inspreken. Er is een enquête gehouden onder omwonenden en hierin
geeft 97 procent voor behoud van
het parkje en voor beperkte woningbouw te zijn. “Met de plannen
nu blijft er geen snipper groen meer
over.” Gepleit werd voor 64 woningen in plaats van de geplande 135.
Wat beperking van het groen betreft
waren de fracties het duidelijk niet
eens. Rik Rolleman van PACT vertelde beide informatieavonden bezocht te hebben en in de notitie
is opgenomen dat het wandelpad
rond de vijver bij de dijk behouden
blijft. Ook Erik Abbenhues van de
VVD zei voldoende groen te zien. Er
was, volgens hem, zelfs goed naar
gekeken. Voor de startnotitie gaf hij
de wethouder een compliment. Ook
Eppo Buskermolen van het CDA gaf
aan niet ontevreden te zijn. Er wordt
gebouwd voor met name jongeren
en ouderen (zorgwoningen) volgens
de in de woonnota afgesproken
norm van 25 procent sociale huur
en 30 procent sociale koop. Het betreft pas de startnotitie voor de herinrichting van dit stukje in de Hornmeer. Na vaststelling van deze startnotitie volgt het beeldkwaliteitsplan
en hier zeiden AB en PACT naar uit
te zien. De wethouder kreeg de tip
mee om te bouwen passend aan de
parklocatie en de bestaande, ietwat
gedateerde, bebouwing niet als uitgangspunt te nemen.
(Lucht)kasteel
De nieuwe woningen krijgen verschillende bouwlagen, twee en drie

tot maximaal vier of vijf als hoogteaccent nabij de waterpartij of bij
de Dreef. Het pas in de loop van
de middag doorgemailde plan van
HAC kreeg vanwege de late presentatie, maar meer vanwege het massale idee, geen bijval van de fracties. HAC presenteerde het ‘kasteel’,
een groot complex in u-vorm en zes
lagen hoog voor ouderen, studenten en jonge gezinnen op de hoek
van de Dreef en de Beethovenlaan.
Totaal liefst 374 woningen en het
groen rond de vijvers blijft behouden. Het initiatief kreeg waardering,
maar vond geen draagkracht bij de
vier collega-fracties. “Te hoog”, vond
de VVD. “Het aantal woningen verdrievoudigen op deze locatie, zien
wij niet zitten”, liet PACT weten. En
het CDA: “Zes hoog is voor ons onbespreekbaar. Totaal geen behoefte
aan dit luchtkasteel.”
Waterhuishouding en buurthuis
Er werd, tot slot, ook aandacht gevraagd voor de waterhuishouding,
die bij de bestaande bebouwing
nog steeds niet op orde is, maar
volgens de wethouder wel de aandacht heeft, en voor de gebruikers
van het buurthuis dat gaat verdwijnen. Er is overleg om de voormalige
VVA kantine aan de Dreef her in te
richten voor de verenigingen. Mogelijk tijdelijk, omdat ook aan een
ruimte in een van de appartementencomplexen wordt gedacht. Al
met al een goede, wel koude, commissievergadering, die streng maar
rechtvaardig werd geleid door VVD
fractievoorzitter Robert van Rijn. De
eerstvolgende politieke vergadering
laat even op zich wachten. De Raad
komt op donderdag 10 maart bijeen. De startnotitie woningbouw in
de Hornmeer komt dan ter besluitvorming aan de orde. In de commissie vastgesteld als behandelstuk,
nog niet als hamerstuk.

Winkeldieven stelen wijn
en mixdrank uit super
Aalsmeer - Op donderdag 11 februari zijn twee winkeldieven betrapt in een super op het Poldermeesterplein. Een 34 jarige man
zonder vaste woon- of verblijfplaats
dacht rond vier uur in de middag de
winkel te kunnen verlaten met een
fles wijn onder zijn jas. De diefstal
werd gezien door personeel en bij
de uitgang is hij aangehouden en
overdragen aan de politie. De man
is verhoord en er is proces-verbaal
opgemaakt. Rond tien uur ‘s avonds
is de man heen gezonden.
Om negen uur in de avond is opnieuw de hulp van de politie ingeroepen voor een betrapte winkeldief in dezelfde super. Een 31 jari-

ge man zonder vaste woon- of verblijfplaats had de winkel bijna verlaten met een blikje mixdrank in zijn
jaszak. Ook deze man is aangehouden en voor verhoor meegenomen
en de volgende dag, in de middag,
heen gezonden.
Een dag eerder, op woensdag 10 februari, was rond elf uur in de ochtend ook de politie gebeld door de
super vanwege een betrapte winkeldief. Volgens personeel had de
man een pak koekjes gegeten, maar
hier zijn geen bewijzen voor gevonden. De 34 jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats bleef beweren alleen gratis koffie te hebben
gedronken. De zaak is geseponeerd.

Gered dankzij wekadvies
Kudelstaart - Om kwart voor vier in
de vroege ochtend van donderdag
11 februari zijn de hulpdiensten gealarmeerd om direct naar Burggravenambacht te gaan. Een 68 jarige
bewoner uit Kudelstaart was onwel
geworden. De inwoner was ‘s middags op het werk op zijn hoofd gevallen. Van de dokter had het echtpaar het advies gekregen om een
paar keer de man te wekken in de
nacht. Toen de vrouw haar man ging
wekken, kreeg zij hem niet meer
wakker en is 112 gealarmeerd. De
politie en de ambulancedienst zijn
ter plaatse gegaan. Ook de arts van
de traumaheli heeft eerste hulp verleend. De 68 jarige had wel hartslag
en ademhaling, maar bleek aan een

kant gedeeltelijk verlamd. Hij kon
alleen nog met zijn ogen knipperen.
De brandweer heeft assistentie verleend bij het afhijsen uit de slaapkamer. De arts van de traumaheli is
meegegaan in de ambulance naar
het AMC ziekenhuis. Niet bekend is
hoe het nu met de patiënt is.
Foto: Marco Carels

Kudelstaart - In de nacht van
woensdag 10 op donderdag 11
februari is ingebroken in tien in
de Wetenschapsbuurt geparkeerde auto’s ingebroken. De
inbrekers hebben zich toegang
verschaft door sloten te forceren en ruitjes in te tikken. Uit
alle auto’s zijn de airbags gestolen. In een wagen lag een
dure merkjas, deze heeft de
dief zich ook toegeëigend. In
alle gevallen gaat het om vrij
nieuwe tot nieuwe auto’s van
de merken Hyundai, Seat en
Volkswagen Polo, die geparkeerd waren in onder andere
de Ampère- en Galvanistraat.
De politie heeft burgernetwerk
ingeschakeld, maar vooralsnog
hebben getuigen zich nog niet
gemeld. Iets gezien? De politie
is bereikbaar via 0900-8844.

Inbrekers actief
op de Hornweg
Aalsmeer - Op zondag 14 februari om half elf in de ochtend
is een inbraak ontdekt door familie van de bewoners van een
woning aan de Hornweg, ter
hoogte van het viaduct. De dieven hebben om binnen te komen een raam geforceerd met
een breekvoorwerp. Het hele huis is doorzocht. Niet bekend is nog of er spullen zijn
ontvreemd. De politie vraagt
bewoners van de Hornweg om
extra alert te zijn en te melden
als er onbekende mensen in
de buurt rond snuffelen, foto’s
maken of ander verdacht gedrag vertonen. Vorige week is
op de Hornweg namelijk ook al
ingebroken en de week daarvoor is een dief op heterdaad
betrapt en overmeesterd door
bewoners. De politie is bereikbaar via 0900-8844. Wie een
inbraak ziet, mag direct 112
bellen.

Brand in kwekerij
De Kwakel - Om kwart over
drie in de nacht van maandag
15 op dinsdag 16 februari is
brand uitgebroken in een bloemenkwekerij aan de Calslagerweg. De politie en de brandweer zijn ter plaatse gegaan.
De brand woedde in de werkplaats. Bij aankomst zagen de
hulpdiensten flinke rookwolken. De brandweer is direct
gaan blussen, had het vuur snel
onder controle, maar heeft niet
kunnen voorkomen dat de ketel verwoest is door de vlammen. Waarschijnlijk gaat nu
het kweekgoed verloren wegens gebrek aan warmte. In
de werkplaats lagen meerdere gasflessen. Deze zijn door
de brandweer veilig gesteld en
gekoeld. De brand is door de
eigenaren van de kwekerij zelf
ontdekt. Het brandalarm is afgegaan, waarna direct 112 is
gebeld.

Inbreker betrapt
door bewoner
Kudelstaart - Op maandag
15 februari rond kwart voor vijf
is geprobeerd in te breken in
een flatwoning aan de Midvoordreef. De bewoner zag bij
thuiskomst een man in de galerij, bij zijn voordeur, staan.
Geprobeerd is het slot te forceren, want deze ging even later
moeilijk open. Toen de inbreker
merkte dat hij betrapt werd, is
hij direct weggehold richting
de Linksbuitenstraat. De dader
is een blanke man met een fors
postuur, ongeveer 30 jaar oud,
1.80 tot 1.85 meter lang en had
geen baard of snor. Hij droeg
sportschoenen en een blauwe
jas. De politie is nagenoeg direct een onderzoek gestart in
de buurt, maar dit heeft geen
aanhouding opgeleverd. Mogelijke getuigen worden verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844.
Melden!
Wie overigens vreemde situaties of onbekende personen
in de buurt ziet en dit niet vertrouwd, wordt gevraagd dit te
melden bij de politie. De agenten komen liever voor niets
dan te laat! Wie een inbraak
ziet gebeuren, mag direct 112
bellen.
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Postzegel(ruil)beurs in het
Parochiehuis zaterdag

In de agenda: 11 en 12 maart

Ook college B&W aan de
slag voor NLdoet
Aalsmeer - Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 11 en zaterdag
12 maart, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de
grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet
in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen
uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000
klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen vrijwilligers deelgenomen.
Wethouder Tom Verlaan: “We willen
graag dat mensen er voor elkaar zijn
en aandacht voor elkaar hebben.
Dat kan variëren van boodschappen doen voor een oude buurvrouw
tot het signaleren van ongewenste situaties op straat. Maar natuurlijk ook door mee te doen aan de
landelijke actie van NL Doet. Door
één dag of dagdeel te helpen kunnen bewoners en gebruikers weer
een jaar genieten. Het college van
Aalsmeer heeft zich al opgegeven
voor een aantal activiteiten. Als u
ook mee wilt doen aan een van deze
activiteiten kijk dan voor de actuele
stand over het aantal gewenste vrijwilligers, dag en tijdstip op www.nl-

doet.nl. En zoek op Aalsmeer. Ik zeg:
Doen!” Een greep uit de activiteiten
in Aalsmeer waarbij vrijwilligers de
armen uit de mouwen kunnen steken zijn:
• Herinrichten tuin voor de bewoners, Zorgcentrum Kloosterhof in
Clematisstraat 16.
• Plaats voor de kalfjes op Kinderboerderij Boerenvreugd in de
Beethovenlaan 118.
• Groene vingers met lentekriebels, Verpleeghuis Rozenholm,
Molenpad 4.
• Opknappen loods, Voedselbank
Aalsmeer, Aalsmeerderweg 32.
• Voorjaars opknapbeurt, St Historische Tuin Aalsmeer, Uiterweg.
• Onderhoud van ons Kasje, Scouting Tiflo Aalsmeer, Uiterweg 53.
• Onderhoud onderkomen Speltaken, Scouting Tiflo Aalsmeer,
Stommeerweg 13.
• Pannenkoeken party en wandelen/fietsen, Ons Tweede Thuis,
Hortensialaan 55.
• Opknappen van de tuintjes van
Ons Tweede Thuis BZW/WV
Aalsmeer in de Sweelinckstraat
26.

Raad het plaatje en Soundmemory

Radio Aalsmeer en Rick
FM werken samen
Aalsmeer - Radio Aalsmeer maakt
iedere week radioprogramma’s voor
Aalsmeerders en Kudelstaarters en
werkt ook constant aan verbetering en uitbreiding van de programma’s. Eén van de stappen die hierin genomen wordt, is een samenwerking met buur-omroep Rick FM.
De lokale omroepen van Aalsmeer
en Uithoorn hebben altijd al goede contacten met elkaar onderhouden. De afgelopen maanden hebben beide besturen regelmatig met
elkaar om de tafel gezeten. Als goede buren, maar ook in het kader van
de door de overheid en OLON gewenste streekomroepvorming: lokale omroepen die met elkaar samenwerken. De eerste concrete samenwerking heeft vorm gekregen
in het uitwisselen van elkaars programma’s. Zo wordt op dit moment
het programma ‘Uur van Puur’ wekelijks ook uitgezonden op Rick FM.
Op korte termijn zal de Uithoornse
omroep ook het programma ‘Door
de Mangel’ gaan uitzenden. Radio Aalsmeer beraadt zich nog welke programma’s van Rick FM bij de
Aalsmeerse omroep uitgezonden
kunnen worden.
Halte Zwarteweg en Let’s Go
In het verleden heeft ‘Halte Zwarteweg’ de onlangs overleden
Aalsmeerse journalist Han Carpay
geïnterviewd. Als eerbetoon aan
Carpay zal ‘Halte Zwarteweg’ donderdag om 18.00 uur de uitzending
met Carpay herhalen. Kinderboerderij Boerenvreugd komt langs bij
Kim en Joey in ‘Let’s Go’. Zij komen
uitleggen wat er zondag allemaal te
doen is, want dan is er daar een dag
die in het thema staat van vuur. Ook
komt Caroline langs, zij komt vertellen over een speciale bootcamp. Alleen is dat niet een bootcamp om
keihard te sporten, nee het is er een
om keihard van te leren. Het is namelijk een Reken Bootcamp! Verder
is ook Daniëlle Jonker weer aanwezig om te koken met de winnaar van
‘Raad het Plaatje’.
Kliekjes en glutenvrij koken
Gooi jij weleens eten weg? Je kunt
er ook iemand anders blij mee maken. Caroline Misseyer komt vertellen over de Facebookgroep ‘Kliek en
Co’ in het Vrijdagavondcafé. In deze groep bieden mensen hun overbodige porties eten aan mensen
aan, die het zelf niet zo breed hebben. Als je hier nog geen trek van

krijgt, dan wel van radiokok Marc
Eveleens die in zijn rubriek ‘Marc’s
Culinaire Kookwekker’ tips en trucs
geeft voor glutenvrij koken. Verder
nog de Twitterhit met als thema ‘Hits
uit de jaren zeventig’ en misschien
win je met jouw inzending wel twee
bioscoopkaartjes. Tenslotte nog het
spel Soundmemory. Hierin krijgt de
luisteraar achtereenvolgens tien geluiden te horen, maar welke twee
geluiden zijn hetzelfde? Hier valt
een
mok-met-je-eigen-naam-erop te winnen. Insturen TwitterHit en
Soundmemory via studio@radioaalsmeer.nl o.v.v. Vrijdagavondcafé
of via Twitter: @Vrij_avondcafe. Dit
alles vrijdag tussen 21.00 en 23.00
uur op Radio Aalsmeer met presentatoren Ron en Caroline.
Pedicure door de mangel
De wekelijkse talkshow op Radio
Aalsmeer ‘Door de Mangel’ zet iedere week een Aalsmeerder of Kudelstaarter in de schijnwerper. Een
uur lang wordt de gast de hemd van
het lijf gevraagd en zo leren luisteraars iedere maandag weer een
plaatsgenoot beter kennen. Vorige week was het basisschooljuf en
radiopresentatrice Daphne van Dillewijn die plaatsnam achter de microfoon. De drie woorden die volgens Van Dillewijn bij haar passen,
zijn: juf, moeder en muziek. Daphne
noemt zich een echte juf, ook buiten
school. Zij vertelde in de uitzending
dat zij met haar gezin op het punt
staat een pleegkind op te nemen.
“Dat zal wat veranderingen met zich
meebrengen”, aldus de Utrechtse van geboorte. Uiteraard heeft
Daphne van Dillewijn ook een nieuwe gast uitgenodigd voor de 116e
uitzending van ‘Door de Mangel’.
Maandag 22 februari komt Renate Balder om 19.00 uur naar de studio. Balder heeft een eigen pedicurepraktijk aan huis en Van Dillewijn
wil van haar weten hoe ze op het
idee is gekomen om voor zichzelf
te beginnen en hoe ze deze praktijk kan combineren met haar jonge gezin.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel en via de website 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.
Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter
en Facebook.

Muzikale avond rond piano, orgel en dwarsfluit

‘Rijsenhout improviseert’
zaterdag in Lichtbaken
Rijsenhout - Aankomende zaterdag 20 februari verzorgen, onder de
naam Rijsenhout improviseert, Hugo van der Meij, Jan Rozendaal en
Marjolijn van Leeuwen een fantastische muzikale avond met piano, orgel en dwarsfluit. Alle drie zijn het
muziekvirtuozen. Diverse improvisaties zullen ten gehore gebracht
worden, zowel Christelijke muziek
als populaire muziek. Ook samenspel op het orgel en de piano zal
deze avond plaatsvinden, dat betekent vier handen tegelijk. Voor deze avond is er wel een kaartver-

koop om de kosten te dekken. Volwassenen betalen 10 euro en kinderen tot en met 16 jaar de helft. Iedereen is van harte welkom. Kaarten kunnen besteld worden via: rijsenhoutimproviseert@outlook.com
of via Johan, tel. 06-30063491. Zaterdag worden ook kaarten aan de
deur verkocht worden, indien nog
voorradig.
Rijsenhout improviseert begint zaterdag 20 februari om 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur, in het Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg 751
in Rijsenhout.

Feest met De Brulboeien
Aalsmeer - Twee verjaardagen
werden er maandag 15 februari gevierd in het Dagcentrum Hortensialaan: Mien Klootwijk en Willie Klaassen. En het Aalsmeerse shantykoor
De Brulboeien mocht deze feestelijkheden opluisteren. Na de door
de voorzitter van het koor, Frans de
Bok, uitgesproken felicitaties, inclusief overhandiging van een Brulboei cadeautje, klonk natuurlijk als
openingsnummer het ‘Lang zullen
ze leven’, enthousiast meegezongen door het voltallig publiek. Voor
aanvang had Hans Pendaving, één
van de cliënten vanuit het publiek,
met zijn mondharmonica zijn vaste plaats naast de drie accordeonisten al ingenomen. Het werd een
vrolijke boel. Bekende en onbekende, meest vrolijke zeemansliedjes
klonken door de zaal. Al snel zat de
stemming er goed in. Er werd volop meegedeind en bekende refreinen werden volmondig meegezongen. Achter in de zaal gingen zelfs
de voetjes van de vloer. En dat op
een vroege maandagmorgen! Janmaat hield van zingen, er ging weer
een schip ten onder door overmatig drank(mis)gebruik en er werd
een traantje weggepinkt op de sluizen van IJmuiden. Bij de oude Ne-

derlandse shanty Haallijntje, boelijntje kreeg het koor assistentie van
Greet en Rob om de schoten van de
zeilen door te halen. Ter plekke werden beiden gepromoveerd tot Matroos eerste klas. Na de pauze ging
het vrolijk verder met kapitein Bolle Dries, de Zuiderzeeballade en
het vaak gewantrouwde, maar uiteindelijk o zo degelijke, Zeemanshart. Ook gingen de handen weer
omhoog en omlaag bij het ballasten van de schepen in West Zuid
West van Ameland. Ondertussen
was Marco de zang gelederen komen versterken.
Het einde van de muzikale reis werd
natuurlijk gevierd in Het kleine café aan de haven, het lievelingslied
van Paul. Niets kon hem weerhouden zich ook bij het koor te voegen. Natuurlijk kwam er een toegift: de Woonboot, waarbij Marco
een gedeelte van de refreinen als
solist voor zijn rekening nam. Het
was reeds na het middaguur dat het
zangfestival werd afgesloten. Dank
zij het zeer enthousiaste publiek
was het voor iedereen en zeker voor
de jarigen een vrolijke en feestelijke
opening van de week.
Foto: Karin Hansen

Oproep CDA fractie

Bereikbaarheid Aalsmeer
en Kudelstaart moet beter
Aalsmeer - De slechte busverbinding van Kudelstaart en Aalsmeer
naar Amsterdam is het CDA al jaren
een doorn in het oog. Wat het CDA
betreft kunnen en moeten de busverbindingen naar Amsterdam en
Schiphol beter, sneller en frequenter. In het Nederlandse openbaar
vervoer wordt gewerkt met concessies. Een concessie voor het openbaar vervoer is een pakket van lijnen en/of andere vervoersdiensten
die een OV-autoriteit onder bepaalde voorwaarden exclusief aan een
vervoerder toekent. In het geval van
Aalsmeer is het de Stadsregio Amsterdam die de concessie toekent.
In 2017 loopt de huidige concessie
af en zal er een nieuwe concessie
worden verleend.
Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam zal deze nieuwe
concessie verlenen. Hiervoor wordt
een Europese openbare aanbesteding uitgeschreven. Ter voorbereiding op de aanbesteding, moet de
Stadsregio Amsterdam een Programma van Eisen (PvE) opstellen. Het CDA-Aalsmeer/Kudelstaart
grijpt deze kans graag aan om in-

vloed uit te oefenen op het Programma van Eisen. CDA-raadslid Paul van Soelen heeft namens
de fractie meerdere aandachtspunten aan wethouder Verburg meegegeven. “Na tien jaar is dit een belangrijke kans om iets te doen aan
de bereikbaarheid van Aalsmeer en
Kudelstaart en die kans moeten we
pakken”, aldus Paul van Soelen. Van
Soelen geeft in de brief aan wethouder Verburg aan dat het CDA
met name inzet op een betere bereikbaarheid van Kudelstaart: “De
bus van Kudelstaart naar Amsterdam Centraal doet er bijna anderhalf uur over, dat is wat ons betreft
onacceptabel. Een snellere en meer
frequente verbinding is wat het CDA
betreft een must.”
In de brief worden ook de verbinding naar Schiphol Plaza, de ontsluiting van Het Dorp en het nog te
bouwen Experience Centre bij Flora
Holland als belangrijke aandachtspunten genoemd. Tenslotte wordt
extra aandacht gevraagd voor een
betere aansluiting tussen lijn 340
(Haarlem/Uithoorn) en lijn 172 van
en naar Kudelstaart.

Veiling op 7 mei in Dorpshuis

Aalsmeer - Voor de vroege vogels,
en daarvan zijn er bij de laatste telling veel gespot in Aalsmeer, gaan
op zaterdag 20 februari de deuren
van het Parochiehuis in de Gerberastraat om 9.30 uur alweer open
voor de maandelijkse postzegelruilbeurs. De entree is gratis. Er zijn diverse handelaren aanwezig. Ook
kan heerlijk gesnuffeld worden in
de ruim 100 stockboeken met daarin vijf eurocent zegels welke op
de verenigingstafel te vinden zijn.
Neem stockboek(en) met dubbele zegels mee om te ruilen, ook dat
kan hier. Van de vele ruiltafels wordt
vaak dankbaar gebruik gemaakt.
Cor van Meurs, ruilbeursleider, heeft
een mooie presentatie over ‘Ballon-

nen’ en dat allemaal op brieven en
postzegels. Kom gerust kijken naar
de kleine feestballonnen en de grote
zeppelins. Zowel op de website als
op de ruilbeurs kunnen de retourkavels van de laatste veiling bekeken
worden. Op de ruilbeurs zijn deze
direct te koop. Gewoon even gezellig bijpraten met een kop koffie en
een broodje of frisdrankje, kan natuurlijk ook. Uiteraard is er weer een
verloting met vele prachtige planten
en mooie bossen verse tulpen, zo
van de kwekerij. De ruilbeurs sluit
om 15.00 uur haar deuren. Meer informatie bij Cor via 0297-343885 of
Gerboud via 0297-345231 en natuurlijk op de website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.

Voedselbank vraagt hulp!
Aalsmeer - Al meer dan 3 jaar verstrekt Voedselbank Aalsmeer wekelijks een voedselpakket aan mensen
die (tijdelijk) onvoldoende geld voor
voedsel of kleding hebben. Momenteel geldt dat voor 56 huishoudens (177 personen). Structureel
blijft wekelijks veel voedsel nodig en
voor het werk van de voedselbank
zijn ook veel vrijwilligers nodig. De
voedselbank vraagt op hulp.
Particuliere actie
De voedselbank kreeg vorige week
het volgende sympathieke bericht:
“Vandaag is de 40 dagen tijd begonnen en als gezin zijn wij daarom de
uitdaging aangegaan om de komende 40 dagen iets te laten. De een eet
brood zonder beleg, de ander drinkt
water. Ons doel is om hierdoor geld
over te houden om samen met de
kinderen boodschappen te kopen
voor kinderen wiens ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank. We weten dat er ongeveer 50 gezinnen zijn
die gebruik maken van deze dienst,
maar wat is ongeveer het aantal kinderen? Dan kunnen we aan het einde
van deze 40 dagen voor hen boodschappen doen.”
De initiatiefneemster schrok wel van
het aantal kinderen: 74 in de leeftijd
van 1 tot 14 jaar. Wie doet mee met
dit gezin?
Busje voor vervoer
De Voedselbank heeft geen busje meer beschikbaar voor het ophalen van voedsel bij de supermarkten en particulieren. Een oproep
van een paar maanden geleden
heeft slechts een oplossing tot 1
maart opgeleverd. Hiermee heeft de
Voedselbank een acuut probleem.
Graag zou de Voedselbank in contact komen met iemand (of bedrijf)
die over een busje beschikt dat op
de donderdagmorgen niet gebruikt
wordt. Daarmee zou de huidige
chauffeur en bijrijder dan toch ver-

der kunnen met het ophalen van het
voedsel dat door bedrijven en particulieren wordt aangeboden. Als u
beschikt over een busje dat toch op
donderdag stil staat wilt u dan contact opnemen met Jan Kwak, tel.nr.
06-44594446. Mocht er iemand zijn
die een busje zou willen financieren
of een afgeschreven bus wil doneren, dan is dat natuurlijk ook prima.
Medewerker loods gezocht
Voedselbank Aalsmeer is dringend
op zoek naar een vrijwilliger die een
aantal taken zou willen verrichten
in de loods waar de goederen binnenkomen en waar de uitgifte aan
de klanten plaatsvindt. De Voedselbank is gecertificeerd op Voedselveiligheid namens Voedselbank Nederland hetgeen inhoudt dat aan
alle eisen van hygiëne en logistiek
van het ophalen van voedsel tot aan
de uitgifte wordt voldaan. Om dit te
blijven garanderen moet er periodiek controles gedaan worden wat
betreft de koel- en vriesinstallaties
en de producten in de vriezers nog
voldoen aan de houdbaarheidsdatum, of de speciale thermometers
nog goed functioneren, maar zeker
ook of de loods, keukentje en sanitair schoon zijn. De taken zijn niet
heel veel omvattend. Het kost misschien een paar uur per week en die
uren zijn grotendeels zelf in te vullen. Het is ook een mooie taak voor
een echtpaar.
Vrijwilligersdag
Op 12 maart is het nationale Vrijwilligersdag. De Voedselbank heeft als
klus onderhoud aan de loods aangemeld. Vrijwilligers kunnen zich nog
melden bij NLdoet. Voedselbank
Aalsmeer heeft een eigen website:
www.voedselbankaalsmeer.nl. Per
mail is de Voedselbank via info@
voedselbankaalsmeer.nl te bereiken
en telefonisch onder nummer 0637471838.

Kudelstaart zet zich weer
in voor Kudelstaart
Kudelstaart - De 16de editie van
de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart vindt zaterdag 7 mei plaats
in het Dorpshuis. Tijdens de veiling, die om 20.00 uur begint, worden kavels geveild van zowel goederen als diensten die door inwoners en bedrijven worden geleverd.
De feestelijke avond heeft tot doel
geld bijeen te brengen voor clubs in
Kudelstaart die, voor een bepaald
project, een financieel steuntje in
de rug goed kunnen gebruiken. In
de voorgaande vijftien edities werd
ruim 270.000 euro bijeengebracht.
Dat bedrag werd verdeeld over tientallen verenigingen en stichtingen.
Vandaar de naam: ‘Kudelstaart voor
Kudelstaart’.
Ook dit jaar kan het lokale verenigingsleven weer profiteren van de
opbrengsten uit de veiling. Aanvragen voor financiële ondersteuning
van goed onderbouwde projecten
kunnen tussen 15 maart en 30 april
worden ingediend via een formulier op de website www.veilingkudelstaart.nl
Huis-aan-huis
In de week van 22 februari tot en
met 1 maart zullen vrijwilligers van

de Ouderensoos in het dorp huisaan-huis een brief bezorgen. Daarin staat op welke wijze inwoners
van Kudelstaart een bijdrage kunnen leveren. Dat kan door het aanbieden van een dienst, het geven
van contant geld en het overmaken
van een bedrag. Omdat de stichting
Kudelstaart voor Kudelstaart officieel te boek staat als een ANBI-instelling, mag een gift als aftrekpost
bij de inkomstenbelasting worden
aangegeven. Bij de brief zit een bon
die kan worden ingevuld. Inleveren
van die bon kan in speciale bussen
die op 22 februari in het winkelcentrum Kudelstaart zullen worden geplaatst.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Renovatie viertal oevers
Aalsmeer - Vorige week is begonnen met een aantal oeverrenovaties.
Gestart is in het Seringenpark, daarna zijn de Spoorlaan, Van Cleeffkade en Catharina Amalialaan aan de
beurt. In het Seringenpark (gedeelte
bij de Parklaan) wordt de beschoeiing vervangen. Vorig jaar is de eerste fase van deze werkzaamheden
al opgepakt en deze worden nu afgerond.
Op het gedeelte van de Spoorlaan
tussen Achter de Wilgen en de Linnaeuslaan heeft vanuit het verleden
nooit beschoeiing gezeten. Omdat de oever steeds verder afkalft

wordt er nu aan beide zijden van de
sloot een nieuwe beschoeiing geplaatst. Ook op het gedeelte van de
Van Cleeffkade bij de Burgemeester Kasteleinweg zakt de berm weg.
Hier staan nu een afzetting omdat er
kieren in het trottoir aan de waterzijde zijn ontstaan door de verzakking.
De beschoeiing wordt vervangen en
vervolgens het trottoir hersteld.
Als laatste worden de afkalvende oevers bij de Catharina Amalialaan aangepast. De planning is dat
de totale werkzaamheden bij deze
vier locaties ongeveer drie maanden duren.
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Tweede plan Groenzone
tot stilstand gekomen

Weer ‘Aalsmeer vroeger’
bij het inloopcentrum
Aalsmeer - Op vrijdag is het themamiddag bij het inloopcentrum
in gebouw Irene. In de even weken gaat het over Aalsmeer. Aan de
hand van filmbeelden worden bezoekers uitgenodigd hun herinneringen te delen. Op 5 februari was
er speciale aandacht voor de basisscholen in Aalsmeer. Zo kwamen de
namen Bierling, wilkenshuis, Bierma
en Ameele ter sprake en begon de
discussie over de school die bij de
naam hoorde en wie was ook alweer
‘de kale’. De Aalsmeerse bijnamen
werden besproken, de Stoppies, de
Eendenhokken en de Hangoppies,
waren voor iedereen bekend. Inmiddels heeft het inloopcentrum de
meeste bijnamen kunnen bemachtigen. Natuurlijk werd een bijnaam
niet door iedere Aalsmeerder gewaardeerd, maar ook daar kan over
gediscussieerd worden. De medewerkers van het inloopcentrum zoeken nog naar geluidsmateriaal van
het dialect dat werd gesproken op

de Uiterweg. Aanstaande vrijdag 19
februari wordt op net zoveel belangstelling als de vorige keren gehoopt.
Winterse beelden uit 1963 gaan vertoond worden. Millenaar vervoerde
kolen over het bevroren kanaal. De
afbraak van de Oude Veiling in 1985
komt in beeld en gaat besproken
worden, maar ook de Drie Kolommen die plaats heeft gemaakt voor
woningbouw. De groep hoopt toe te
komen aan de werkzaamheden op
Bloemenlust door Maanen en Mantel. Wie zelf over beeldmateriaal beschikt en dat wil delen kan hierover
contact opnemen met het ontmoetingscentrum en vragen naar Jennifer Jansen of Ellen Millenaar: 0622468574 of mail naar: emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl. Het ontmoetingscentrum is onderdeel van
zorgcentrum Aelsmeer en zet zich
in voor de senioren in de samenleving. De themamiddag vrijdag in gebouw Irene in de Kanaalstraat is van
14.00 tot 15.30 uur.

Aalsmeer - Maandag 15 februari waren ruim zeventig mensen naar
de The Beach gekomen om te horen hoe het nu staat met het project
Groenzone en te praten over de toekomst van het project. Het project is
destijds in het leven geroepen om
de leefomgeving van het gebied aan
weerszijden van de Oosteinderweg
te verbeteren en invulling te geven
aan de lege kavels van de Sloopzone. Het plan is om de Groenzone
een groene, natuurlijke en recreatieve inrichting langs de verschillende
natuurhistorische gronden te geven.
Wandelpaden en vissteiger
In februari 2012 heeft de Stichting
leefomgeving Schiphol (SLS) een
bedrag van 2,8 miljoen euro toegezegd voor de uitvoering van dit project. Hierna is er samen met omwonenden en belangstellenden nagedacht over de invulling en opstelling van het plan. Dit plan ging uit
van een recreatiegebied met onder andere wandelpaden, bruggetjes, speelvoorziening, een vissteiger en een vliegtuigspotterstoren. Voor dit project moesten echter gronden verworven worden. Helaas is dit in 2014 niet mogelijk gebleken en is de gemeente op zoek
gegaan naar een andere locatie om
het project te realiseren. Deze locatie is gevonden tussen The Beach
en de Waterwolftunnel. Wethouder
Jop Kluis legt uit: “De inhoud van
het plan was zoveel mogelijk overgenomen van de plannen die al gezamenlijk waren opgesteld. Daarnaast is er een switch gemaakt van
recreatie naar natuurbeleving van
het gebied. Door een wandelroute
te maken met bruggetjes en pontjes kan iedereen de diversiteit van
dit bijzondere landschap ervaren.
Uitgangspunt hierbij is om het ge-

bied zoveel mogelijk in tact te laten.
Ik ben met hart en ziel aan dit project begonnen, gewoon omdat ik erin geloof dat dit een unieke kans is
om dit gebied te behouden en toegankelijk te maken voor wandelaars. De gemeente heeft hier uitgebreid over gesproken met SLS, eigenaren van de gronden waaronder
de provincie, stichting de Bovenlanden en met The Beach voor de ontsluiting.”
Nog twee akkers
Op 21 januari jl. bleek dat Stichting
de Bovenlanden toch niet alle gronden, die nodig zijn voor deze wandelroute, beschikbaar kon stellen.
Precies de twee akkers midden in
het gebied. Hierdoor is dit mooie,
tweede plan nu ook tot stilstand gekomen. “Als het plan definitief niet
doorgaat vervalt het door de SLS
toegezegde bedrag van 2,8 miljoen”,
legt wethouder Jop Kluis verder uit.
“Hierdoor is de gemeente niet in
staat het achterstallig onderhoud in
het gebied weg te werken en toekomstbestendig in te richten. Ook
voor de Stichting de Bovenlanden
is het een domper als het project
niet door gaat omdat zij, door mee
te werken aan dit plan, geld kregen voor het gebruik van de akkers.
Door de aanleg van de wandelroute over de akkers werd het mogelijk om dit mooie maar ook kwetsbare gebied in ere te herstellen en te
behouden.” De eerstvolgende stap
voor de gemeente is om nu in gesprek te gaan met de diverse sponsoren, waaronder de SLS, om te kijken of er een mogelijkheid is om de
toegezegde gelden veilig te stellen
voor het gebied en de wethouder
blijft in onderhandeling, samen met
de Bovenlanden, voor een toch mogelijke doorgang.

Collecte in november van NSGK

Meer dan 1.700 euro voor
kinderen met handicap
Leerzame middag OVAK
Aalsmeer - Op donderdag 11 februari was Ellen Millenaar, coördinator van het ontmoeting- en inloopcentrum in gebouw Irene, te gast bij
OVAK. Aan de hand van een Powerpoint presentatie en in gesprek met
de aanwezige leden gaf zij een inkijkje in alle mogelijkheden die het ontmoeting- en inloopcentrum, onderdeel van zorgcentrum Aelsmeer, biedt
voor ouderen die of alleen zijn, beginnend hupbehoevend of lijden aan een
beginnende vorm van dementie. Ellen
wisselde haar presentatie steeds af

met praktijkvoorbeelden en nodigde
de aanwezige leden uit te reageren
en mee te doen. De rode draad in het
verhaal was de noodzaak om actief te
blijven. Zowel lichamelijk als geestelijk. Na de pauze ging Ellen meer in
op alle verschillende vormen van dementie en het belang van een vroegtijdige diagnose. Vroegtijdige diagnose en behandeling kan de ziekte in
een aantal gevallen stabiliseren, vertragen of verzachten. Het was voor de
aanwezige leden en heel informatieve
en leerzame middag.

Lezing ‘Voltooid leven’
Aalsmeer - Wat weet u van voltooid leven? Een commissie van wijze mannen onder leiding van Prof.
Schnabel meent in het recente rapport over de problematiek over voltooid leven en het daaraan gekoppelde verlangen naar de dood dat
voltooid leven geen voorwaarden
zijn voor euthanasie. Daar legt de
Tweede Kamer zich niet zo maar bij
neer. De politiek meent dat mensen
onder bepaalde omstandigheden
van voltooid leven het recht hebben
op de dood.
Ook psychologen geven aan dat er
vier criteria zijn die bepalend zijn
die kunnen leiden naar een doodsverlangen: eigen regie over het leven neemt af of zelfs al verdwenen
en dat zelfde geldt voor autonomie.
Daarnaast is er het gebrek aan zingeving en vooral een gemis aan een

zinvolle dagbesteding. Ds. Hetty van
Galen (geestelijk verzorger bij de
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) laat zien waar dat verlangen in deze tijd vandaan komt. Eigenlijk weet niemand wat voltooid
leven is. In de Christelijke cultuur
was het God die de geschiedenis
zou voltooien, in de Verlichting werd
het de mensheid die dat zou doen.
De mensen nu voltooien zichzelf als
individu, door een eigen levensproject te plannen, te realiseren en af
te maken.
De vraag naar voltooid leven zet aan
tot nadenken over hoe mensen met
kwetsbaarheid omgaan. Hierover
wordt op woensdag 24 februari een
lezing gegeven in de Beukzaal van ’t
Baken in de Sportlaan 86. Aanvang
20.00 uur, inloop met koffie of thee
vanaf 19.45 uur.

High Tea op Valentijnsdag
Kudelstaart - Op zondag 14 februari was er in wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart een gezellige en zeer smaakvolle High Tea. De gasten hebben volop genoten van allerlei zoete en hartige lekkernijen. Het wijkpunt is voor iedere 55+er en is iedere dag geopend, ook zondagmiddag en woensdag en vrijdag tevens in de avond. De koffie staat klaar! Voor informatie: 0297-820979.

Aalsmeer - Collectanten van de
Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind hebben ruim
743.000 euro ingezameld. Een fantastisch bedrag waarmee NSGK
veel mooie initiatieven voor kinderen en jongeren met een handicap kan ondersteunen. Ongeveer
12.000 vrijwilligers gingen in november 2015 door heel Nederland
langs de deuren om geld in te zamelen. In Aalsmeer heeft de huis-aanhuis collecte het mooie bedrag van
1.731,17 euro opgeleverd.
Bedankt
NSGK dankt alle vrijwilligers en gulle gevers. Directeur Ingrid Tuinenburg: “Het is geweldig dat zo veel
vrijwilligers zich opnieuw met hart
en ziel en door weer en wind hebben ingezet voor kinderen en jongeren met een handicap. Het weer zat
ons dit jaar zeker niet mee. Zonder
hen, maar ook zonder de mensen
thuis die gul hebben gegeven, zouden wij ons belangrijke werk voor
deze kinderen en jongeren niet kunnen doen. Ik wil dan ook iedereen
hartelijk bedanken voor dit prachtige resultaat!”

jecten die hen helpen om gewoon
te spelen, leren, wonen en werken, liefst samen met leeftijdgenoten zonder beperking. Want ‘samen’
is niet alleen leuk en leerzaam maar
ook belangrijk omdat samen leven
als volwassenen begint bij samen
opgroeien.
Vrijwilligers welkom
NSGK ontvangt geen subsidie en
kan haar werk doen dankzij donateurs en vrijwilligers. In veel plaatsen heeft de stichting nog vrijwilligers nodig. Wie wil meehelpen met
de collecte voor kinderen met een
handicap kan zich aanmelden via
www.nsgk.nl of telefoonnummer
020-6791200. NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk, dat staat
voor een verantwoorde fondsenwerving en -besteding.

Gewoon meedoen
NSGK is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Met de hulp van
donateurs en vrijwilligers steunt de
stichting jaarlijks honderden pro-

Plek voor twee organisaties
bij Oranje Fonds collecte
Aalsmeer - In Aalsmeer is nog
plaats voor twee stichtingen of verenigingen om mee te doen met de
Oranje Fonds collecte. Zij kunnen
zich nu inschrijven. De helft van wat
ze ophalen is voor de eigen organisatie, de andere helft besteedt het
Oranje Fonds aan sociale initiatieven in Noord-Holland. Zo blijft al het
geld dichtbij. De Oranje Fonds Collecte is in de week van 17 mei, inschrijven kan nog tot 31 maart via
www.oranjefonds.nl/collecte.
Meedoen aan de Oranje Fonds Collecte is gemakkelijk. Ronald van der
Giessen, directeur van het Oranje
Fonds, licht toe: “Stel je voor, nieuwe bessenstruiken voor de buurtmoestuin, extra potten en pannen
voor het kookproject of een dagje
dierentuin met bewoners. Als stichting of vereniging heb je altijd wel
ergens geld voor nodig. Daarom nodigen wij ze allemaal uit om mee te
doen met onze collecte. Het is super
gemakkelijk en levert áltijd geld op.
Wij zorgen voor alle logistieke zaken

en benodigdheden, zodat ook kleine organisaties zo in kunnen stappen. We zien hen graag tegemoet!”
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het
gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten,
minder eenzaam zijn, begrip krijgen
voor elkaar en zich inzetten voor een
ander. Koning Willem-Alexander en
Koningin Máxima zijn als beschermpaar nauw betrokken bij het Fonds.
Zij bezoeken initiatieven, reiken de
Appeltjes van Oranje uit, vieren Burendag en steken de handen uit de
mouwen tijdens NLdoet.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Opening diabetes café in
Seringenhorst in maart
Aalsmeer - In samenwerking met
de eerste lijn zorg groepen start
de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) een diabetes café in
Aalsmeer. De bedoeling is om een
ontmoetingsplaats te creëren voor
alle mensen die betrokken zijn bij
diabetes. Het diabetescafé wordt
een trefpunt voor onderling contact en kennisuitwisseling waarbij alle aspecten van diabeteszorg
maar ook preventie van diabetes
aan de orde zullen komen. Het diabetes café krijgt een onderkomen
in Seringenhorst in de Parklaan 26a.
De opening is gepland op donderdag 17 maart en wordt verricht door

wethouder Ad Verburg. De voorlopige jaarplanning voor 2016 omvat
zeven bijeenkomsten die op de derde donderdag van de maand plaats
gaan vinden in de middag van 15.00
tot 17.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur.
De DVN coördineert het diabetes
café Aalsmeer als patiënten vereniging met een low budget, maar met
medewerking van vele eerste lijn
behandel-specialisten, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten,
etc. De Diabetes Vereniging Nederland hoopt met dit initiatief de kwaliteit van het leven voor mensen met
diabetes te verbeteren.

Rijbewijskeuring in Seringenhorst
Aalsmeer - Senioren, chauffeurs
met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten, die voor verlenging
van hun rijbewijs gekeurd moeten worden, kunnen hiervoor terecht op de woensdagen 24 februari en 23 maart op het spreekuur in
het Wijksteunpunt Seringenhorst in
de Parklaan 26a. Schikken de datums niet, dan zijn er andere mogelijkheden in de regio. Voor senioren kost de keuring 35 euro en voor
chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs
C/D/E is het 45 euro. De keuring is
verplicht voor automobilisten die 75
jaar of ouder zijn op het moment dat
het rijbewijs moet worden verlengd
en voor automobilisten met rijbewijs
C/D/E. Soms is een bezoek aan een
keuringsarts ook verplicht als de

leeftijd van 75 jaar nog niet is bereikt. Of dat voor u het geval is, kunt
u nagaan op www.keuringscheck.
nl. Zo kan worden voorkomen dat
pas bij aanvraag van een nieuw rijbewijs blijkt dat een keuring nodig is. Op deze manier worden onnodige keuringen, met alle kosten
van dien, voorkomen. Er wordt geadviseerd om ten minste vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor een
keuring.
Voor informatie en een afspraak kan
tijdens kantooruren gebeld worden
naar het landelijke afsprakenbureau
van Regelzorg Rijbewijskeuringen:
088-2323300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.

Kennismaken Arabische alfabet
Aalsmeer - Volksuniversiteit Amstelland presenteert in Aalsmeer
een cursus ‘Kennismaking met het
Arabisch alfabet’. De cursus is bestemd voor iedereen die het Arabische alfabet wil ontcijferen.
In deze cursus zullen de schrijfwijze
en de uitspraak van het Arabische
alfabet worden behandeld. Eerst
komen de afzonderlijke letters aan
bod. Vervolgens worden er eenvoudige woorden gelezen en gesproken. De kennis van het alfabet vormt

de basis voor een verdere bestudering van de Arabische taal.
De cursus bestaat uit drie lessen
van 90 minuten en start op dinsdag
8 maart om 12.00 uur in het Cultuurpunt Aalsmeer in de bibliotheek in
de Marktstraat 19a.
Kijk voor inschrijving, meer informatie met betrekking tot deze cursus en het verdere cursusaanbod in
Aalsmeer van de Volksuniversiteit
Amstelland op de website: www.vuamstelland.nl.

Mooie collecteopbrengst
voor Hersenstichting
Kudelstaart - In de eerste week van
februari hebben in Kudelstaart bijna
30 collectanten zich ingezet voor de
collecte van de Hersenstichting. De
collectanten zijn bij het grootste gedeelte van de huizen in Kudelstaart
langs geweest om een bijdrage te
vragen voor dit belangrijke doel.
Dankzij de inzet van de enthousiaste collectanten en uw bereidheid
om een financieel steentje bij te dragen, is in Kudelstaart de mooie opbrengst gerealiseerd van 2.775 euro. Hiermee kan onderzoek worden
gedaan naar diverse aandoeningen
zoals dementie, beroertes, maar ook
ADHD, dyslexie en onderzoek naar
traumatisch hersenletsel als gevolg
van bijvoorbeeld een verkeersongeval of sportongeluk. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen. Om
dit te bereiken laat ze wetenschappelijk onderzoek doen. Pas als men
weet wat er misgaat in de herse-

nen, kunnen er effectieve behandelingen ontwikkeld worden. De Hersenstichting maakt onderzoek mogelijk naar zowel bekende als zeldzame hersenaandoeningen. Ze laat
fundamenteel onderzoek doen en
bijvoorbeeld onderzoek naar de effecten van nieuwe behandelingen.
Verder stimuleert ze onderzoek naar
technieken om beter te kunnen zien
wat er precies in de hersenen gebeurt. Zo werkt de Hersenstichting
aan de toekomst van de patiënt van
morgen, maar ook aan die van de
patiënt van nu. De collectant gemist
en wilt u dit goede doel alsnog steunen? Dat kan bijvoorbeeld via de
website op www.hersenstichting.nl/
doneer-nu/ of stuur een SMS naar
4333 met de tekst HS1, HS2 of H3
(respectievelijk 1, 2 of 3 euro). Uw
gift is anoniem en u ontvangt een
gratis eenmalig bedank smsj’je terug. U kunt natuurlijk ook uw gift
storten op rekening NL18 INGB
0000 000 860.

Wijkoverleg in Hornmeer
Aalsmeer - Op donderdag 24 februari is er in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan het eerste
wijkoverleg van dit jaar. In tegenstelling tot de vorige overlegavonden, waar sprekers over een speciaal onderwerp de agenda vulden,
wil het bestuur nu door overleg en
inspraak met elkaar vaststellen over
welke onderwerpen dit kalenderjaar gesproken dient te worden. Deze onderwerpen kunnen ook dienen voor het structurele overleg met
de gemeente en het collegebezoek

dat in april aan de wijk gebracht zal
worden. Het overleg op deze avond
zal uiteraard ook dienen om bij te
praten over een aantal onderwerpen, zoals een nieuw buurthuis, woning- en scholenbouw, burgerinspraak rondom Schiphol en zorg
voor elkaar. Al met al belooft het
een breed oriënterend overleg te
worden waaraan de bewoners van
de Hornmeer een belangrijke bijdrage kunnen leveren. U bent hartelijk
uitgenodigd. Het wijkoverleg begint
om 20.00 uur.
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kinder- en jeugdkrant
Zondag weer evenement!

Vuur op kinderboerderij

De minioren meiden: Lente Achterberg, Verena Timmer, Pippi Achterberg,
Phaedra Molenwijk, Elise Schipper, Charlotte Bentveld en hurkend Hannah
Fokkema.

Sprintwedstrijd een groot succes

63 Persoonlijke records
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Wat een succes is de
sprintwedstrijd geworden voor de
zwemmers van Oceanus. In het Koning Willem Alexanderbad kwamen
diverse verenigingen bijeen voor
een sprintwedstrijd. Enorm zwaar
voor de zwemmers én voor de begeleiding die op volle toeren moest
werken om iedereen op tijd achter de startblokken klaar te hebben
staan. Helaas viel de inschrijving bij
de Minioren erg tegen. Vele verenigingen waren er niet, maar voor
de Oceanus minioren maakte dat
niet uit. Ze gingen er voor en hoe,
25 keer wisten de diverse Oceanus
minioren hun tijden te verbeteren
waarbij Verena Timmer de grootste
verbeteringen voor haar rekening
nam, bij de 50 rug 137% en 50 vrij
zelfs 144%. Het tempo van de wedstrijd lag hoog, soms kwam men
net het water uit en kon men zich
al voorbereiden op de volgende afstand. Er is een groot aantal medailles veroverd:
Vrijeslag: Goud voor Jochem van
Zanten, Floris v/d Salm en Elise
Schipper. Zilver voor Loek Boerlage,
Hannah Fokkema en Pippi Achterberg. Brons voor Lente Achterberg.
Rugslag: Goud voor Lente Achterberg en Jochem van Zanten. Zilver
voor Ebba Vonk, Hannah Fokkema,
Pippi Achterberg, Kyann Elbaz en
Floris v/d Salm. Brons voor Zarah

Tas. Vlinderslag: Goud voor Jochem
van Zanten. Schoolslag: Goud voor
Hannah Fokkema, Pippi Achterberg,
Kyann Elbaz en Liam Breebaart. Zilver voor Elise Schipper en Floris v/d
Salm. Na een geweldig begin van de
dag was het na de pauze, en wisseling van de wacht voor de begeleiding, de beurt aan de junioren en
ouderen om aan de bak te gaan. In
hetzelfde hoge tempo wisten maar
liefst 18 zwemmers 37 keer hun tijden aan te scherpen. En diverse
zwemmers van Oceanus wisten in
het sterk bezette veld medailles veilig te zwemmen:
Schoolslag: Zilver voor Beau van
Dommelen en Britt v/d Linden.
Brons voor Sebastian v/d Born.
Vlinderslag: Zilver voor Femme Bol.
Brons voor Sebastian v/d Born en
Luuk Scheuer Rugslag: Brons voor
Luuk Scheuer.
Al met al een zeer geslaagde middag waarbij in totaal 63 persoonlijke records zijn gezwommen door
de 37 Oceanus zwemmers die deze middag aan de start kwamen en
10 maal beslag legden op goud, 13
keer zilver behaalden en 7 bronzen
medailles op mochten halen. Volgend weekend de Minioren Jaargang finales in Leiden waar ook vier
zwemmers van Oceanus in actie komen, omdat ze bij de snelste 18 van
hun leeftijd in Nederland behoren.

Cultuurpunt Aalsmeer en de Binding

Filmproject voor tieners
Aalsmeer - Cultuurpunt Aalsmeer
en De Binding organiseren samen
een nieuwe activiteit: het Filmproject. Tijdens dit project kunnen tieners in de leeftijd van 10 tot 16 jaar
in 8 weken hun eigen film maken.
Onder begeleiding van verschillende professionals ervaren de tieners wat er allemaal komt kijken bij
het maken van een film. Een script
schrijven, een storyboard tekenen,
acteerlessen volgen en daarna de
film opnemen met een echte cameraman.
Tijdens dit project leren de kinderen ook diverse sociale skills, zoals
opkomen voor je ideeën, uit je comfortzone komen en presentatietechniek. Tot slot presenteren de kinde-

ren tijdens een heuse première hun
film aan familie en vrienden en vertellen ze wat ze gedurende het project hebben geleerd.
Het filmproject start op woensdag 9
maart om 14.00 uur bij de inloop in
Aalsmeer Oost aan de Aalsmeerderweg 344 en eindigt op 25 mei met
een première avond. Tijdens de meivakantie zijn er geen bijeenkomsten.
Inschrijven is gratis en kan tot vrijdag 4 maart. Voor informatie en
aanmelding kun je contact opnemen met Lennard Gols via lgols@
cultuurpuntaalsmeer.nl.
Er is plek voor maximaal twaalf kinderen. In september wordt dit project herhaald bij de inloop in Kudelstaart.

Glow in the dark bowlen
groep 8 Oosteinderschool
Aalsmeer - De leerling van groep
8a van de Oosteinderschool kregen vrijdag 12 februari een mooie
verrassing voorgeschoteld. Na acht
jaar hard leren hadden zij een dag
ervoor hun definitieve advies voor
de middelbare school gekregen.
Dat moest gevierd worden volgens
de ouders van de binnenkort afzwaaiende scholieren. Busonderneming Met & Co stelde een bus
beschikbaar om af te reizen naar
een onbekende bestemming. Hoewel, onbekend… Meester Gijsbert
had per ongeluk al laten vallen dat

de reis richting bowlingbaan zou
gaan. Maar dat maakte de pret er
niet minder door. Vol enthousiasme gaven de toekomstige leerlingen van de middelbare school zich
over aan een onvervalst potje glow
in the dark-bowlen. Het feest was
helemaal compleet toen iedereen
ook nog zijn eigen pannenkoekjes mocht maken. Daarna werd nog
een groot aantal kinderen afgezet
bij Feesterij De Bok om de speciale
party voor achtstegroepers mee te
maken. Een mooi startschot voor de
laatste maanden op de basisschool.

Aalsmeer - Aanstaande zondag 21
februari is er weer een evenement
op kinderboerderij Boerenvreugd in
de Hornmeer. De activiteitencommissie heeft als jaarthema in 2016
de vier elementen der natuur gekozen: Vuur, lucht, water en aarde.
Voor het eerste evenement ‘Vuur’
krijgt de commissie onder andere medewerking van de Aalsmeerse brandweer. Net als bij de kinderboerderij kan de brandweer in
Aalsmeer alleen bestaan dankzij de
vrijwilligers. Dat schept een band en
de brandweermannen waren dan
ook erg enthousiast over het verzoek van de kinderboerderij. Met elkaar hebben ze leuke, stoere activiteiten voor de kinderen en hun ouders bedacht. De brandweer komt
met een grote brandweerwagen.
Kinderen mogen hiermee op de foto. De brandweer zal demonstreren
hoe je een vlam in de pan niet moet
blussen. Na een uitleg mogen bezoekers zelf proberen een vlam in
de pan te blussen op de juiste manier. Uiteraard zal de brandweer ook
een stukje voorlichting en uitleg geven. Dus als je vragen hebt, kom
langs en stel ze gerust.
Knutselen komt bij iedere boerderij-

activiteit weer terug. Bezoekers kunnen deze keer vuurspugende draken maken in de (verwarmde) evenemententent. Natuurlijk zijn er ook
leuke activiteiten om bij te kijken en
te ontdekken, want hoe werkt een
vulkaan eigenlijk? En hoeveel rode
dieren ken je? Het lieveheersbeestje is wel het bekendste rode diertje.
Lieveheersbeestjes staan dan ook
centraal in de infohoek in de stolp.
Er zijn leuke spellen te doen, zoals
het drakenspel en vuurmemory.
Prehistorie
Mensen gebruikten in de prehistorie al vuur dat ze maakten met een
vuurboog of met vuurstenen en een
vuurslag. Tijdens de activiteit kan
een bezoekje gebracht worden in
de hut bij de prehistorische mens
en kan vuur maken zelf geprobeerd
worden. Bezoekers zijn van harte
welkom om deel te nemen aan de
activiteiten tussen 11.00 en 15.00
uur. Deelname aan de activiteiten
is gratis. Ook bij slecht weer gaan
de activiteiten gewoon door. Op de
hoogte blijven van activiteiten en
ander boerderijnieuws? Volg de kinderboerderij dan op facebook of kijk
op de site www.boerenvreugd.nl.

Voetbal jeugd

‘Dikke winst’ F6 RKDES

Kudelstaart - Zaterdag 13 februari
stond voor de F6 van RKDES de uit
wedstrijd tegen BSM F4 uit Bennebroek op het programma. Omdat de
wedstrijd om 9.00 uur zou beginnen
werd er bijna stipt om 8.00 uur weggereden vanaf de Wim Kan dreef.
Tegen alle verwachting in bleek dat
er niet op kunstgras werd gespeeld,
maar op een licht bevroren grasmat.
De geblesseerde Jari had van de
week goed nieuws gehad en wist
te vertellen dat hij binnenkort weer
rustig kan beginnen. Met de overige 7 kerels werd gestart tegen BSM
F4. De eerste helft stond Thierry
op doel en speelden Thomas, Tijn
en Niels achterin en voorin de vertrouwde andere drie Terre, Matthijs
en Luuk. Net als de laatste weken
begon de F6 weer gedreven aan de
wedstrijd, door veelvuldig de zijkanten te benutten ontstonden er kleine
kansen. Achterin werd er goed verdedigd en kon Thierry de wedstrijd
rustig volgen. Na ongeveer 7 minuten was het Matthijs die uitgeweken
naar de rechtervleugel de bal ontving en een spat zuivere voorzet gaf
op Luuk die de bal in een keer hard
binnen schoot: 0-1.
Na 11 minuten was het Thomas die
aan een solo begon die echter 12
meter voor het doel onreglementair werd onderbroken. De toegekende vrije trap werd door Thomas
zelf hard en hoog onhoudbaar achter de keeper geschoten: 0-2. In de
13de minuut was het Luuk die zijn
harde schot geholpen door het bevroren gras door de benen van de
keeper zag verdwijnen: 0-3. Vervolgens was het Matthijs die met een
leep puntertje de keeper het nakijken gaf in de 17de minuut: 0-4. Een
scherpe counter van BSM F4 werd
goed verdedigd en het schot leek
naast te gaan, tot dat de aanstormende Niels tot zijn grote verdriet
de bal onhoudbaar achter Thierry
schoot: 1-4. Na de rust leek door de
late treffer BSM F4 er weer in te ge-

loven en met de keeperswissel Niels
voor Thierry moest de F6 weer even
de organisatie hervinden. BSM F4
wist vlak na rust direct te profiteren en scoorde 2-4. Hierna gingen
de mannen weer meer overspelen
en werd de druk op de achterhoede van BSM F4 weer opgevoerd. Na
een mooie actie van Matthijs in de
28ste minuut kwam de bal voor de
voeten van Thomas die niet nadacht
en de bal direct achter de keeper
schoot: 2-5. Het verzet was gebroken en na het onderscheppen van
de uittrap van de keeper wist Terre
er met links ook nog 2-6 van te maken. Het laatste doelpunt werd gemaakt door Matthijs die met een
hard schot de keeper kansloos liet:
2-7. Na deze mooie overwinning is
de F6 gedeeld eerste met de tegenstander van deze week RODA’23
F11. Deze topwedstrijd begint zaterdag om 11.00 uur bij RKDES aan
de Wim Kandreef. Kom allemaal de
mannen aanmoedigen!

Schaakcompetitie

Kleine jeugdronde
bij AAS
Aalsmeer - Willem en Stijn waren
afwezig wegens het achtste groep
feest afgelopen vrijdag bij de jeugdschaakcompetitie van AAS. Verder deden enige kinderen al examen stap 1, dus een kleine ronde
dit keer. De aanwezigen gingen er
hard tegenaan. Met zoveel afwezigen was het zaak om te scoren!
Luuk gaat verwoestend verder en
won nu met zwart van Tim. Hij staat
na zestien ronden met 13,5 punten aan kop. Tim staat vierde met
8 punten. Simon, met 12,5 punten
op plaats twee, blijft keurig in het
spoor door ook met zwart te winnen
en wel van Gijs. Jasper, de nummer
drie met 9 punten, probeert de aansluiting te vinden en won van Sam
(plaats negen met 6,5 punten). Flora lijkt nu voor de Rode lantaarn te
gaan en verloor van Merlijn, die nu
op plaats zes staat met 7,5 punten.
Door Ben de Leur

Deelname door alle basisscholen

Geslaagd en spannend
schoolvolleybaltoernooi
Aalsmeer - Ook dit jaar deden alle tien de basisscholen uit Aalsmeer
en Kudelstaart mee aan het schoolvolleytoernooi van Oradi/Omnia. In
totaal maar liefst 48 teams. Ruim
270 kinderen! Of dit succes komt
doordat de jeugdtrainers ook dit
jaar vier weken lang clinics hebben
verzorgd op de verschillende scholen om de kinderen voor te bereiden of doordat het Nederlands dames team zilver behaalde op het NK
en de mannen beach volleybal zilver op het WK beach is niet duidelijk! Enthousiast waren de kinderen
zeker afgelopen zaterdag! Het toernooi was super leuk. In de ochtend
streden 8 teams van groep 4 en 6
teams van groep 5 om de mooie
prijzen en medailles. Nieuw dit jaar
was dat alle prijswinnaars een oorkonde hebben ontvangen waarmee
ze tot einde seizoen (half juni) gratis
mee kunnen trainen. Ook kinderen
die opvielen door hun goede spel
of spelinzicht konden zo’n oorkonde verdienen! De wisselbeker voor
groep 4 was voor OBS Kudelstaart,
die deze prijs al voor de vierde keer
op rij won! De finale wonnen zij met
3-2 van de Toppers van de Hoeksteen. De derde plek was voor de
Volleysterren van de Wegwijzer, zij
wonnen wat ruimer, met 4-2 van de
Kanjers van de Hoeksteen. Bij niveau 4 en 5 maak je pas een punt
wanneer je alle tegenspelers heb
weg kunnen spelen. Maakt iemand
een fout, dan moet diegene het veld
verlaten, maar je kan je teamgenoot
weer terug laten komen wanneer
jouw team drie keer achter elkaar
de bal vangt! Super spannend dus!
Bij groep 5 was de Jozefschool de
poulewinnaar en zij won hiermee de
wisselbeker. Er werd geen finale gespeeld, omdat er maar 6 teams waren en dus 1 poule. De tweede plek
was voor de Oostsmashers van de
Oosteinderschool en de derde plek
voor de Spinnen van de Zuidooster,
die hiermee de Schorpioenen van
dezelfde school van het podium afhielden. Fijn was het dat er veel vrijwilligers van de vereniging aanwezig waren om te helpen. Op ieder
veld waren twee Oradi/Omnia leden
aanwezig om de kinderen te helpen
met het spel.
In de middag brak het tumult helemaal los, na opnieuw een warming
up, begonnen de wedstrijden om
13.00 uur voor de groepen 6 en 7/8
Tien teams bij groep 6, twee poules
van vijf. Waardoor er na de poulewedstrijden nog gespeeld werd tegen de andere poule. Terwijl groep
6 op de velden 1-5 speelden voor de
eerste tot de tiende plek, speelden
groep 7/8 op veld 7 en 8 voor de 1-4
plek. Omdat hier 24 teams meededen, verdeeld over vier poules van
zes, moest je echt eerste worden
in je poule om nog kans te maken
om bij de laatste vier teams te kun-

nen komen. Dat was voor sommige
kinderen lastig te begrijpen, tweede in de poule worden en dan toch
niet in de prijzen vallen. De finale bij
groep 6 werd met 12-9 gewonnen
door Samen Een 2 tegen de Antonius Champs van de Antoniusschool.
Leuk om te zien dat Oradi lid Marinda Zut deel uitmaakte van dit team.
Overigens veel bekende gezichten.
Veel Oradi leden deden natuurlijk
mee om hun kunsten aan hun klasgenoten te laten zien, maar ook veel
kinderen die gebruik maken van de
mogelijkheid om vier keer mee te
trainen met de sportpas waren aanwezig. De derde plek was voor de
Blokkers. Zij wonnen met slechts 1
punt verschil van de Smashers. Beide teams van de hoeksteen. Ook de
finale bij 7/8 was heel spannend.
Samen Een 4 stond heel lang voor,
maar Korrelpower van de Graankorrel kwam steeds dichter bij en toen
werd de druk wel heel groot! De
spanning was voor het publiek voelbaar! Rode blosjes en opperste concentratie, maar in de laatste seconde scoorde Korrelpower het winnende punt en won met 16-15. Om
de derde en vierde plek werd niet
gespeeld, de tosti’s van de Antoniusschool hadden niet door dat ze
nog moesten spelen, de derde plek
was hierdoor automatisch voor de
Kampioenen van de Hoeksteen.
De tosti’s van de Antoniusschool
vielen echter als team wel op vanwege hun goede spel en ontvingen daarom als team een oorkonde om mee te mogen trainen. De
prijsuitreiking werd ook dit jaar verzorgd door wethouder Gertjan van
der Hoeven van sportzaken, die opnieuw voor ieder kind persoonlijke
aandacht had, mooi om te zien en
extra speciaal voor de kinderen.
Als aandenken kregen de kinderen
een appel box met heerlijke appels.
Ook was er voor alle kinderen een
flesje water in het kader van JOGG,
Jongeren op Gezond Gewicht.
NK en meetrainen?
De winnaars ontvangen binnenkort
een uitnodiging voor het provinciaal
kampioenschap op zaterdag 21 mei.
Hier mogen ze strijden met andere winnaars uit de provincie, en bij
winst mogen ze zelfs naar het NK op
zaterdag 25 juni. Heb je na het lezen van dit verhaal zin om mee te
trainen? Kijk dan op www.svomnia.
nl voor meer informatie en de trainingstijden. De jeugd traint op dinsdag in de Proosdijhal en op woensdag in de Bloemhof. Jeugd vanaf 12
jaar en senioren zijn welkom op de
donderdag in de Proosdijhal. Ook
start Oradi/Omnia vanaf april met
een beginnersgroep in de Roerdomplaan. Neem voor vragen contact op
via volleybal@svomnia.nl. Alle foto’s
binnenkort op www.schoolvolleybaltoernooioradi.nl
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Motie CDA haalt het niet!

Aalsmeerbaan mag meer
gebruikt worden
Aalsmeer - Een afvaardiging van
de CDA-fracties uit Aalsmeer en
Uithoorn is, samen met de stichting Behoud Woongenot Aalsmeerbaan, in gesprek gegaan met CDAkamerlid Martijn van Helvert om
de overlast van de Aalsmeerbaan
aan te kaarten. Van Helvert diende dezelfde avond nog een motie
in waarin hij de staatssecretaris oproept te onderzoeken hoe de toename van het vliegverkeer beter over
de start- en landingsbanen verdeeld kan worden, zodat de groei
van het aantal vliegtuigbewegingen niet meer hoofdzakelijk terechtkomt op de Aalsmeerbaan. Fractieassistent van het CDA in Aalsmeer,
Ton Harte, is blij dat de lokale CDAfractie haar invloed in Den Haag
heeft kunnen uitoefenen: “Wij zijn
als CDA-Aalsmeer/Kudelstaart zeker niet tegen Schiphol. We plukken
er tenslotte economisch gezien ook
de vruchten van. Wat wij in de Tweede Kamer aan wilden kaarten is de
oneerlijke verdeling van de overlast
en de leefbaarheid in onze dorpen.”
Het was niet toevallig dat de CDAers Van Duijn en Harte precies op
woensdag 10 februari een afspraak
met het kamerlid Van Helvert hadden. Op die dag sprak de Kamer namelijk over een wijziging van de Wet
Luchtvaart. Doel van deze wetswijziging is een betere verdeling van
de geluidsoverlast. Wat het CDA
betreft is dit doel echter behoorlijk gemist. De Aalsmeerbaan moet
onevenredig veel van de groei van
Schiphol opvangen. Ook Gerrit Jan
van de Lagemaat, voorzitter van de
400 leden tellende vereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan is
verbolgen over het nieuwe stelsel:

“Met dit nieuwe stelsel kan Schiphol onbeperkt groeien.”
Betere verdeling
Naast een betere verdeling van de
overlast hebben de CDA’ers hun Kamerlid ook meegegeven aandacht
te vragen voor de leefbaarheid in
de gemeente Aalsmeer: “Wij staan
achter de boodschap die Schipholwethouder Tom Verlaan van
Aalsmeer ook steeds aanstipt: De
leefbaarheid in onze gemeente staat
echt zwaar onder druk en dat zal alleen nog maar erger worden. Als
wij niet eens meer mogen bouwen
voor onze jongeren en leegstaande
gebouwen niet eens mogen transformeren, wordt Aalsmeer echt een
spookdorp.”
Nog meer overlast
Helaas bleek tijdens het debat in de
Tweede Kamer dat alleen het CDA
zich kritisch opstelde als het ging
om de overlast bij de Aalsmeerbaan.
Waar partijen als D66 en VVD zelfs
pleiten voor nóg meer groei van
Schiphol, riep het CDA de staatssecretaris op de overlast eerlijker te
verdelen en serieus naar de zorgen
van Aalsmeer en Uithoorn te kijken. Helaas heeft het pleidooi voor
Aalsmeer niet de juiste uitwerking
gehad. De motie van het CDA heeft
het niet gehaald. Afgelopen dinsdag 16 februari heeft de meerderheid van de Tweede Kamer beslist
dat Schiphol vaker vier start- en landingsbanen tegelijk in mag zetten.
En dit betekent dat de Aalsmeerbaan meer gebruikt gaan worden
met als gevolg nog meer overlast
door vliegtuigen in Aalsmeer. Kan
het nog meer?!

Actie ‘Een blokje om’ voor Valentijn

Liefdesmand voor Alie Bosman
Kudelstaart - In het kader van Valentijnsdag 14 februari organiseerde Kaaswinkel ‘Een blokje om’ in
winkelcentrum Kudelstaart een actie waarbij een mand met heerlijke
producten te winnen was: De liefdesmand! Deze mand met uiteraard lekkere kaassoorten en ande-

re ambachtelijke lekkernijen was
de hoofdprijs van de kassabonactie. Ieder, die zijn kassabon inleverde, maakte kans. Gelukkige winnaar Is Alie Bosman geworden. Ineke Saarloos van de kaaswinkel reikte de liefdesmand uit aan de blije
winnares.

Veel respons op subsidie
culturele initiatieven
Aalsmeer - In 2012 is het Aalsmeerse cultuurbeleid herzien en is een
gemeentelijke subsidieregeling ter
ondersteuning van vernieuwende culturele initiatieven opgesteld.
In 2014 en 2015 is er aan grofweg
72 culturele activiteiten een subsidie verleend. Aan deze activiteiten
hebben enkele honderden inwoners actief en enkele duizenden inwoners passief deelgenomen. Wethouder kunst en cultuur Gertjan
van der Hoeven: “Binnen het nieuwe Aalsmeerse cultuurbeleid is het
mogelijk geworden om allerlei leuke nieuwe culturele initiatieven een
tegemoetkoming in de kosten te
geven. Voorheen was er te weinig
ruimte om nieuwe culturele activiteiten te waarderen. Het is de afgelopen drie jaar duidelijk geworden
dat deze subsidiemogelijkheid aanslaat. Ik spreek mijn dank uit aan
alle initiatiefnemers en spreek de
hoop uit dat in de komende jaren
nog heel veel mooie cultuurprojecten het levenslicht zullen zien!”
Verhoging budget
Uit de gemeentelijke evaluatie blijkt

dat het budget van 15.000 euro per
jaar voor vernieuwende culturele initiatieven ruimschoots is opgemaakt. Met ingang van 2016 wordt
het budget dan ook opgehoogd tot
20.000 euro. Initiatiefnemers op het
gebied van cultureel erfgoed, literatuur en media worden nadrukkelijk
ook uitgenodigd om subsidie aan
te vragen voor hun activiteiten. Uiteraard kunnen er ook nog steeds
subsidies aangevraagd worden voor
activiteiten op het gebied van podiumkunsten en beeldende kunst. De
subsidieverzoeken dienen bij voorkeur voor 1 mei óf voor 1 november
binnen zijn. Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling en de
evaluatie op www.aalsmeer.nl/subsidiescultuur.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 20 februari:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 - Valleivogels 1
F.C.A. 2 - E.V.C. 2
V.V.C. 5 - F.C.A. 4
Arsenal 6 - F.C.A. 5
R.K.A.V.I.C. 4 - F.C.A. 6
F.C.A. 7 – C.S.W. 7
FCA 45+1 – Wartburgia
Junioren
F.C.A’dam A1 - F.C.A. A1
WSV’30 A3 - F.C.A. A2
B.F.C. B2 - F.C.A. B1
U.N.O. B1 - F.C.A. B2
Onze Gazellen B4 - FCA B4
U.N.O. C1 - F.C.A. C2
F.C.A. C3 – V&V C1
F.C.A. C4 – R.C.H. C1
F.C.A. C5 - Hoofddorp C11
F.C.A. C6 – D.I.O.S. C8
Pupillen
F.C.A’dam D2 - F.C.A. D1
F.C.A. D2 – Hoofddorp 012
Legm.vogels D2 - F.C.A. D3
Hillegom D2 - F.C.A. D4
Vogelenzang D1 - F.C.A. D5
D.S.S. D13 - F.C.A. D6
Legm.vogels D8 - F.C.A. D7
F.C.A. E1 – K.F.C. E1
C.S.W. E2 - F.C.A. E4
C.S.W. E5 - F.C.A. E7
V.V.C. E9 - F.C.A. E9
F.C.A. F1 – Zeeburgia F2
Nieuw Sloten F1 - F.C.A. F2
F.C.A. F6G – Roda’23 F6
Roda’23 F8 - F.C.A. F7G
Olympia.Haarl.F3 - F.C.A. F8
Geuzenmeer F7 - F.C.A. F10
F.C.A. F11 – De Meer F8
F.C.A. F12M – Buitenveldert
F.C.A. F13 – T.O.B. F1
Geel Wit F7 - F.C.A. F14
Meisjes
Zwaluwen11 - F.C.A. MA1
F.C.A. MB1 – J.V.C. MB2
F.C.A. MB2 – Hoofddorp2
F.C.A. MD1 – Zuidvogels 1
RKDES MD1 - FCA MD2
F.C.A. ME1 – WSV’30 ME1
Hoofddorp ME2 - FCA ME2

14.30 u
12.00 u
14.45 u
16.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
12.30 u
13.00 u
10.00 u
13.45 u
11.15 u
10.45 u
11.45 u
12.00 u
10.15 u
12.00 u
10.30 u
10.15 u
11.00 u
9.30 u
10.00 u
12.45 u
13.00 u
10.15 u
11.15 u
10.00 u
8.30 u
8.45 u
9.00 u
8.45 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
8.45 u
10.15 u
8.45 u
9.00 u
11.30 u
12.00 u
10.15 u
8.45 u
11.00 u
8.45 u
10.00 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. D1 – Martinus D1 9.30 u
R.K.D.E.S. D2 – Legm.v D4 11.00 u
R.K.D.E.S. D4 – JHercules D2 9.30 u
R.K.D.E.S. E1 – S.C.W. E1
11.00 u
Hertha E1 - R.K.D.E.S. E2
9.30 u
R.K.D.E.S. E4 – D.I.O.S. E8
9.30 u
ZuidoostE4 - R.K.D.E.S. E5
9.00 u
RKDES E7 – Legm.vogels E7 9.30 u
RKDES F2 – Zeeburgia F4 11.00 u
R.K.D.E.S. F3 – D.I.O.S. F3
9.30 u
R.K.D.E.S. F4 – S.D.W. F4
9.30 u
RKDES F5 – Pancratius F9 11.00 u
R.K.D.E.S. F6 – Roda’23 F11 11.00 u

Vrouwen
R.K.D.E.S. VR1 – KDO VR1
Meisjes
DIOS MC1 - RKDES MC1
RKDES MD1 – FCA MD2
RKDES MD2 – V.V.C. MD2
IJmuiden E2 -RKDES E1

13.00 u
15.15 u
11.00 u
9.30 u
10.00 u

S.C.W.
S.C.W. 1 – Buitenveldert 1 14.30 u
S.C.W. 2 – Legm.vogels 2
11.30 u
Bl.Wit 3 - S.C.W. 3
14.30 u
V.V.C. 4 - S.C.W. 4
14.30 u
S.C.W. 5 – Hoofddorp 3
11.15 u
S.C.W Vet35– A.F.C. Vet35 14.30 u
S.C.W. Vet45 – TABA 45
14.30 u
Junioren
S.C.W. C1 – Hoofddorp C4 10.15 u
D.S.K. C2 - S.C.W. C2
12.15 u
Pupillen
Pancratius D3 - S.C.W. D1 10.15 u
S.C.W. E1 – Fortius E2
10.15 u
V.V.C. E3 - S.C.W. E2
9.30 u
Vrouwen
Bl.Wit (W) VR1 – SCW VR1 14.30 u
Meisjes
Pancratius MB1-SCW MB1 15.00 u
SCW MC1 – Waterloo MC2 12.00 u
Buitenveldert - SCW ME1 10.30 u
Zondag 21 februari:
F.C.AALSMEER
Buitenveldert 1 - F.C.A. 1
Kon.H.F.C. 4 - F.C.A. 2
F.C.A. 3 – Legm.vogels 3
Kon.H.F.C. 5 - F.C.A. 4
F.C.A. 7 – Olympia.Haarl 4

14.30 u
14.30 u
11.30 u
9.45 u
11.30 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – C.T.O.’70 1
14.00 u
Ouderkerk 2 - R.K.D.E.S 2 11.30 u
R.K.D.E.S 3 – Olympia 2
12.00 u
Overbos 2 - R.K.D.E.S. 5
14.30 u
Pancratius 9 - R.K.D.E.S. 6 11.00 u
Junioren
RKDES A1 – Kon. HFC A1 14.00 u
RKDES A2 – Heemstede A1 12.00 u
D.S.S. C3 - R.K.D.E.S C3
14.00 u
Foto: www.kicksfotos.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Opnametechniek
bij F&VA

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op maandag 22 februari wordt bij de Videoclub Aalsmeer
het filmen met een actioncamera en
de opnamentechniek die hier bij te
pas komt besproken en gedemonstreerd. Dit is weer iets heel anders
dan het bespreken van een vakantiefilm. Het belooft dus weer een interessante clubavond te worden.
Mensen die geïnteresseerd zijn in
het filmen met een video- of actioncamera zijn van harte welkom.
Vooral het toevoegen van muziek of
een titel tijdens het monteren van
video opnamen op een PC geven
nogal eens problemen. De moderne
HD camcorders zijn hier een voorbeeld van.
Op de videoclubavond kan men altijd te rade gaan bij één van de deskundige leden. De clubavonden
van de F&VA worden om de veertien dagen gehouden op de maandagavond in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3 en beginnen om 20.00 uur. Informatie over
F&VA telefonisch via 023-5284564
of via de website www.videoclubaalsmeer.nl

Aalsmeer - Komende vrijdag 19 februari is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Ook spelers, die geen maat hebben,
zijn welkom. Er worden duo’s gevormd. Het kaarten begint om 19.30
uur, zaal open vanaf 19.30 uur voor
koffie, thee en inschrijving. Het klaverjassen op 12 februari is gewonnen door Joke Buijs met 5432 punten, op twee Rijk van Egdom met
5347 punten en op drie Guda Kluinhaar met 5243 punten. De poedelprijs was voor Paul Schouten met
3765 punten.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
24 februari vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis in de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 10 februari is
gewonnen door Rinus Buskermolen
met 5314 punten, gevolgd door Jan
van der Drift met 5122, Dirk Tromp
met 5115 en Addy Hofman met
5002 punten.

Kees de Lange
1e bij darten
Aalsmeer - De dartavond afgelopen dinsdag verliep gezellig en er
werd een variant gespeeld van het
darten. Dit omdat er niet zo veel
spelers waren, want de griepepidemie had ook bij de darters toegeslagen. Eerst werd de gewone dartscompetitie gespeeld. Hier werd
Kees de Lange eerste, Ben van Dam
tweede en de derde plaats was voor
Hans Dolk. Met het spel rond de
klok ging de eer ook naar Kees. Hij
wist de trippel en de dubbels goed
te raken, dan heb je al de score van
10 tot en met 20 snel uitgespeeld.
Hopelijk is de griep weer over bij de
darters, dan kan er weer een sportieve competitie gespeeld worden.
Dinsdagavond wordt er weer darts
gespeeld in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Aanvang is 20.00 uur,
de zaal is vanaf 19.30 uur open. Ook
darten en ben je 16 jaar of ouder?
Kom het eens proberen. Deelname
kost 2.50 euro per avond.

Kaartavond bij
Ons Genoegen
Loterij tijdens opening clubgebouw FCA

Televisie voor Tom Schrama
Aalsmeer - Tijdens het feest voor de opening van het nieuwe clubgebouw
van FC Aalsmeer is een grote loterij gehouden. De hoofdprijs was een breedbeeld televisie en deze is gewonnen door Tom Schrama. De door Hartelust beschikbaar gestelde prijs is afgelopen week aan Tom uitgereikt. De tweede prijs
was een weekend cabrio rijden, aangeboden door Vaneman Auto’s, en de derde prijs een diner in restaurant de Halve Maen.

Tafeltenniscompetitie

Moeizame puntendeling
voor Bloemenlust 1
Aalsmeer - Het eerste team van
ATC Bloemenlust beleefde een
moeilijke avond in Zaandam tegen
ZTTC 7. Of het aan de pool-kou in
de zaal lag of aan de harde houten vloer die ervoor zorgde dat de
tafel meer snelheid aan de ballen
gaf, maar alle drie de Aalsmeerders
hadden een mindere tot zelfs slechte avond. Johan Berk en Bart Spaargaren verloren hun eerste partij beiden na een beslissende vijfde game,
waarna Ed Couwenberg met een
zege de stand nog naar 2-1 tilde.
Maar omdat Bart en Ed het dubbelspel nipt verloren (12-10 in de vijfde
game), Johan ook zijn tweede partij
moest inleveren en Ed in weer een
spannende vijfzetter net aan het
kortste eind trok, keek Bloemenlust 1 tegen een weinig hoopgevende 5-1 achterstand aan. Uiteindelijk werd er knokkend voor elk punt
alsnog een 5-5 puntendeling uit de
strijd gesleept, wat gezien de tussenstand toch nog voelde als een
morele overwinning. Bart en Ed wisten twee enkelspelen te winnen en
Johan bleef steken op één zege.
Bloemenlust 2 speelde thuis tegen

DOKO 4. Horst Krassen en Danny Knol wonnen heel knap al hun
partijen en Peter Velleman wist één
partij te winnen. Peter moest als
eerste tegen de sterkste tegenstander Tamara den Houdijker spelen en
verloor in vier games. Horst speelde daarna tegen Tamara en won in
drie games met heel veel kapballen, waar Tamara helemaal niet tegen kon. Danny volgde het goede
voorbeeld en kapte er ook lustig op
los en won ook in drie games van
Tamara. Het dubbelspel werd door
Danny en Peter in een spannende
partij in drie games gewonnen met
13-11, 12-10 en 12-10. Einduitslag
8-2. Bloemenlust 3 boekte een prima 6-4 thuiszege in een spannende
wedstrijd tegen Volewijkers 3. Maar
liefst zes partijen moesten in een
vijfde game beslist worden. ‘Woman
of the match’ was Irene Gerritsma
met drie overwinningen, allen zwaar
bevochten in vijf games. Willem Visser boekte twee zeges en Ton de
Hollander was één tegenstander de
baas. Het dubbelspel door Ton en
Irene ging net aan verloren in, jawel,
vijf games.

Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoegen nodigt liefhebbers uit voor een
gezellige kaartavond op dinsdag
23 februari in het gebouw van Ons
Tweede Thuis in de Hortensialaan.
Aanvang 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. De koffie en thee staan
klaar. Iedereen gaat met een prijsje naar huis. Deze speelavond worden de punten ook weer opgeteld
voor competitie van het hele seizoen, voor zowel het klaverjassen
als het rummicuppen. Het klaverjassen tijdens de laatste speelavond
is gewonnen door Ferry Goede met
5378 punten, op twee Piet Kragtwijk
met 5171 en op drie Ria Bos met
5126 punten. De poedelprijs was
voor Ben Overdijk met 3830 punten. Bij het rummicuppen was de
eerste prijs voor Alie Hoving met 22
punten en de poedelprijs voor Janny Flameling met 144 punten. Er is
altijd plaats voor enthousiaste nieuwe medespelers. Neem gerust buren, vrienden of bekenden mee. Iedereen is van harte welkom.

Speelavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 22 februari houdt Allen Weerbaar een speelavond in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Aanvang 20.00 uur.
De zaal is vanaf 19.30 uur open
voor inschrijving en koffie of thee.
Het kaarten op 8 februari is gewonnen door Vera Könst met 5149 punten, gevolgd door Bep van Bemmelen met 5089, Hein van Bemmelen met 4988, Til Been met 4908 en
Jan Alderden met 4871 punten. De
poedelprijs is uitgereikt aan Jan de
Nooij met 3657 punten en de marsenprijs was voor Max Tulp. Bij het
jokeren behaalde Matty Groenendijk de hoogste eer. Onderaan eindigde Jopie de Vries.

33 Hardlopers
bij baanloop
Aalsmeer - De maandelijkse
baanloop bij Atletiek Vereniging
Aalsmeer trok vorige week woensdag 33 belangstellende hardlopers/
sters. Om 20.00 uur gingen de jongens en meisjes, senioren en veteranen van start op de tartanbaan
aan de Sportlaan voor de 400 meter rondjes. De uitslagen bij de 3 kilometer waren als volgt: Norbert Vis
10:23, Miriam van Reijen 11:08, Erica Belandi 11:23, Marianne Klanker
13:05, Christophe Veuskens 12:44,
Marco van Eijk 13:25, Dik van der
Stelt 13:46, Jeroen Verhoeven 15:36
en Nick Verhoeven in 15:36 minuut.
Bij de 5 kilometer werden de volgende eindtijden genoteerd: Michiel
Schinkel 17:21, Brent Pieterse 17:48,
Marcel Bellis 18:32, Frans Woerden 20:03, Michel Vollebregt 20:06,
Robin Schoorl 20:15, Robert van
Susteren 20:54, Ronald Zandvliet
20:58, Toon Ligtenberg 21:25, Theo
Rekelhof 21:27, Wouter de Jong
22:42, Chantal Pleune 22:46, Peter
van Wouwe 22:58, Arnold van Velthoven 23:50, Coen Smithuis 24:38,
Mirjam Colijn 25:44, Peter van Adrichem 25:49, Ron Wijnands 25:51,
Steven Schroor 26:45, Jos Snel
27:34, Jurrien Krol 29:21, Sharon
Nieuwstad 30:15, Nicolette Bellis
30:45 en Wim Rozendaal in 32:57
minuut.
De volgende baanloop bij AVA
aan de Sportlaan 43a is op woensdag 9 maart. Meer info op www.
avaalsmeer.nl

Voetbalquiz bij
FC Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 26 januari is er
vanaf 20 uur een veelzijdige voetbalquiz onder leiding van Theo en
Hein Leliveld in de nieuwe kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. Theo is in de regio bekend als oud trainer van SCW en
KDO en zijn zoon Hein is de huidige assistent-trainer van het inmiddels heel bekende VVSB. De quizmasters verzorgen een avondvullend programma waar, onder het
genot van een drankje en hapje, ieders voetbalkennis wordt getest. Na
afwisselde vragen en filmpjes over
bijvoorbeeld betaald voetbal, oranje,
regio voetbal, stadions en logo’s zijn
er leuke prijzen voor de beste drie
koppels. Tussen de rondes is er ook
nog een individuele quiz, genaamd
rode kaart gele kaart, waarbij het
ook mogelijk is met een beetje geluk een mooie prijs te winnen. Weet
jij veel van voetbal of gewoon zin in
een gezellige avond? Schrijf je dan
per koppel voor 5 euro in via joostkooy@hotmail.com

Programma
handbal
Donderdag 18 februari:
20.00 u: FIQAS Aalsmeer E&O (eredivisie)
Vrijdag 19 februari:
16.00 u: FIQAS Aalsmeer, F1 –
FIQAS Aalsmeer, F2
Zaterdag 20 februari:
19.15 u: FIQAS Aalsmeer, heren 3 –
Meervogels
(Tweede Divisie)
19.15 u: FIQAS Aalsmeer, heren 1 –
Handbal Esch
(Challenge Cup)
Zondag 21 februari:
9.00 u: FIQAS Aalsmeer, D2 –
Volendam
9.55 u: FIQAS Aalsmeer, dames
A1 – VVW (Jeugd Divisie)
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, meiden
B2 – Havas
11.00 u: FIQAS Aalsmeer, meiden
B1 – Nieuwegein
(Jeugd Divisie)
11.10 u: FIQAS Aalsmeer, meisjes
C1 – Lelystad
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Schaakcompetitie in Alkmaar

Eén helft genoeg voor DES,
0-2 winst in Buitenveldert

Geen victorie voor AAS
Aalsmeer - Donkere wolken pakken zich samen boven AAS1, het
slagschip van de Alternatieve
Aalsmeerse Schaakvereniging. Op
papier het op een na sterkste team
van 2B landelijk, op datzelfde papier
helaas op een na laatste, de rode
zone dus. De aanloop naar de wedstrijd in Alkmaar was al moeizaam.
Teamleider Ben de Leur had niet alleen 600 euro gescoord op het Notenboom, maar ook een flinke griep.
Snel de taken overdragen aan wedstrijdleider Simon Groot die invaller Peter Poncin bereid vond, voordat hij zelf ook met griep instortte.
Op de dag van de wedstrijd meldde Mark Trimp zich met koorts en
kon niet spelen. Er waren echter
geen invallers meer. Mark toonde
karakter en speelde toch, maar dan
graag op 8 dan op 2 tegen FM Perez

Garcia. Maar Peter wilde graag op
8 met zwart. Oké, doe dan maar 7.
Op 8 bleek FM Perez Garcia te spelen in een zeer tactische opstelling!
De wedstrijd was weer een drama.
Ondanks verrassende overwinningen van Henk en Mark zelf (na ronden met een harde nul te zijn geconfronteerd) een keurige winst van
FM Jeff van Vliet op Killer Kid Maaike Keetman (vorig jaar 100% landelijk) lieten de andere Azen zich allemaal van het bord zetten en werd er
met 5-3 verloren.
Kleine troost was dat de andere
kandidaten voor degradatie ook verloren, zodat er nog kansen zijn. De
volgende ronde is uit, in het verre en
desolate Groningen en er moet gewonnen worden! Begint bij Groningen de victorie voor de schakers van
AAS?

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Brent wint voor het eerst
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was de tiende speelavond van de
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart. De opkomst
was weer uitstekend, er waren 48
darters. Tot grote vreugde van de
organisatie waren er wederom, net
als de vorige speelavonden, enkele nieuwe gezichten. Een mix van
nieuwelingen, ervaren (al dan niet
goede) darters, jongelingen, dames
en heren van heinde en ver, het was
weer oergezellig. Er waren ook kleine en grote darters. De grootste van
allemaal, Luc van de Meer, presteerde uitstekend. In de poule gaf hij
dartsles aan onder andere D’litri Somai. Luc werd dan ook eerste in zijn
poule. Na een knappe overwinning
op Martin Bax belandde Luc zelfs
in het hoogste niveau. Hier verloor
de darter van heinde echter van een
darter van ver, namelijk de Australiër Ben Gaites. D’litri bereikte via
een omweg ook alsnog de kwartfinale van het hoogste niveau, net als
Ronald Baars en Christopher Brouwer. Christopher won nog de vorige speelavond, maar werd nu vakkundig afgestopt door Brent Plaisier. In de halve finale stond Brent
tegenover zijn broer Lars, die de
Australiër op het vliegtuig had gezet. Van de gebroeders Plaisier was
Lars tot nu toe de succesvolste bij
de Poel’s Eye. Hij won al eens de
speelavond en het tweede niveau
en had een keer de Hoogste Uitgooi
van de avond. Toch was het dit keer
Brent die de finale wist te bereiken.
Hij stond nu tegenover William Hunitetu die in andere halve finale van
Nick Dekker wist te winnen. Voor
William was het alweer zijn zesde
‘Grote Finale’ van dit seizoen, waarvan hij er drie won. De onervaren
Brent nam desalniettemin brutaalweg, mede dankzij een 180-er, een
2-0 voorsprong. Beide darters hielden vervolgens hun eigen leg, mede dankzij een leg van Brent binnen
zes beurten (18 pijlen) en een mooie
90 Bull’s Eye finish (20–20–50). William kwam vervolgens nog terug

tot 3-2, maar Brent gooide de wedstrijd knap met zijn eerste de beste
wedstrijdpijl in het slot. Opmerkelijk
was dan ook het geringe aantal gemiste dubbels van beide darters. Er
werden maximaal twee dubbels op
rij gemist. Brent kwam zelfs tot een
raakpercentage van 50% en een gemiddelde van 73 punten per beurt
(drie pijlen). Al met al een prachtige finale. Ook de finish van 160 van
Tjitte Miedema eerder op de avond
was prachtig, dit was niet alleen de
Hoogste Uitgooi van de avond, maar
ook van het seizoen tot nu toe. De
volgende keer meer over de overige drie niveaus, maar de uitslagen
staan al op de website www.poelseye.nl. Volgende week vrijdag 26
februari is de volgende speelavond.
Nieuwelingen zijn altijd meer dan
welkom. Wees niet bang dat het niveau te hoog is, want juist om die
reden zijn er vier niveaus. Het motto
van de Poel’s Eye is niet voor niets;
‘zoveel als mogelijk darten, op zoveel als mogelijk het eigen niveau.
Wel zo gezellig!’ Elke darter kan
zonder opgave vooraf meedoen. De
inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar.

Spannende dag voor benjamins en junioren

Eerste plaatsingswedstrijd
B-selectie Ritmische gym
Aalsmeer - Op zaterdag 13 februari was de eerste plaatsingswedstrijd
voor de meiden van de B-selectie
Ritmische Gymnastiek van SV Omnia. De gymnastes werden ’s morgens in Utrecht verwacht. In deze categorie heeft SV Omnia benjamins en junioren die zich moeten
bewijzen op de vloer om een plek
te veroveren in de halve finale. De
wedstrijd begon met de benjamins.
Voor de benjamins stonden de oefening zonder materiaal en de baloefening op het programma. Victoria Amyaga moest het spits afbijten
met haar baloefening en hier sloeg
zij zich dapper doorheen. Noor Cleveringa mocht met de oefening zonder materiaal beginnen en dat deed
ze met de van haar bekende flair.
Daarna was Senna Buskermolen
aan de beurt, ook met haar baloefening. Senna stond op haar eerste
plaatsingswedstijd heel koelbloedig op de vloer met haar bal, heel
knap. Tot slot moest Amelia Dorner de vloer op voor haar oefening
zonder materiaal. Amelia is nog een
beetje voorzichtig in haar bewegingen, maar voor een eerstejaars in de
selectie is dat helemaal niet vreemd.
In de tweede ronde liet Victoria een
keurige, strakke oefening zonder
materiaal zien. Noor moest in deze
ronde haar baloefening laten zien.
En dat was een hele mooie oefening, waar ze indruk mee maakte op
het publiek. Senna was in haar oefening zonder materiaal helemaal één

met de muziek. En Amelia mocht
als laatste van Omnia haar baloefening laten zien. En ook Amelia gaat
het hele seizoen met kleine stapjes
vooruit met haar oefeningen.
De wedstrijd van de junioren was
aansluitend aan die van de benjamins. Omnia heeft in deze leeftijdscategorie drie gymnastes: Sanne Koopmans, Anahit Oganisjan en
Jikke van der Meer. Sanne moest de
wedstrijd openen. Dat kan een nadeel zijn, maar ze begon heel rustig en sterk met haar touwoefening.
Helaas hield ze dat niet de hele oefening vol. Anahit begon de eerste ronde met haar hoepeloefening.
Ook Jikke moest beginnen met haar
hoepeloefening. Dit is haar favoriete oefening en dat was ook goed te
zien. De tweede ronde begon weer
met Sanne, dit keer met haar hoepeloefening. Daarna mocht Anahit haar touwoefening laten zien.
In één keer waren de zenuwen verdwenen en liet ze een superstrakke
oefening zien. Jikke sloot de rij met
haar touwoefening en ondanks dat
dit een nieuwe oefening is, ging deze best goed.
Na alle oefeningen moest er gewacht worden op de prijsuitreiking.
Dit is de eerste van twee plaatsingswedstrijden en daarmee worden punten verzameld, die meetellen voor het al dan niet doorstromen
naar de halve finale. Aan het einde
van de wedstrijden bleken Noor bij
de benjamins en Anahit bij de juni-

Mike van der Laarse (met cheque) en leden van Team Timmerman.

Cheque Team Timmerman
voor Meer Armslag
Aalsmeer - Team Timmerman heeft
in 2015 gefietst voor een rolstoelfiets met trap-ondersteuning voor
Ons Tweede Thuis. Dankzij het grote enthousiasme en de mooie opbrengsten van verschillende activiteiten, is er meer geld opgehaald
dan voor de aanschaf nodig was.
Het team heeft met elkaar besloten,
om ook andere goede doelen te laten profiteren van het geld dat over
was.
De keuze viel onder andere op de
Stichting Meer Armslag. Deze stichting biedt financiële ondersteuning
aan zwemmers met een beperking.

Namens deze stichting mocht Mike
van der Laarse vorige week een
cheque van 1.000 euro in ontvangst
nemen. Mike was erg overdonderd
en zeer verrast. Het wordt Mike van
harte gegund, omdat hij ook veel
doet voor goede doelen. Team Timmerman weet dat ook deze bijdrage
goed terecht komt.
In 2016 gaan weer verschillende activiteiten georganiseerd worden. De
opbrengst gaat dit jaar naar hospice Thamer Thuis te De Kwakel.
Kijk voor meer informatie op de site www.teamtimmerman.nl of volg
Team Timmerman op facebook.

Voetbal 2e klasse

FC Aalsmeer (zat) verovert
koppositie met 0-3 winst
Aalsmeer - FC Aalsmeer heeft goede zaken gedaan zaterdagmiddag
13 februari in Benschop. Niet alleen werd met 0-3 gewonnen van
het plaatselijke V.V. Benschop, maar
ook werd positie één veroverd in zowel de reguliere competitie als voor
de tweede periodetitel. Medekoploper FC Almere verloor van ‘runner
up’ Delta Sports ’95 thuis met 1-3 en
Valleivogels verloor thuis met 0-1 van
De Bilt. Daardoor komt FC Aalsmeer
met nog een wedstrijd thuis tegen
Valleivogels in een goede positie om
de tweede periodetitel te bemachtigen. Een gelijk spel is al voldoende.
De sterkte van je bank bepaalt je
positie vaak vanaf de winterstop. Bij
de FC is dit het geval zonder Roger
Grootfaam (gebroken vinger) en Stevan van der Dussen (rugklachten)
kon trainer Cor van Garderen kiezen
tussen drie tactische opstellingen.
De drie wissels in de tweede helft,
Thomas Harte, Calvin Koster (lichte blessures) en Tom Doeswijk (uit
voorzorg) gaven geen ander beeld
aan de wedstrijd. De FC Achterhoede stond uitgezonderd één foutje (Eder Medina) weer als een blok
deze middag. Doelman Mike Eman
is zeker en straalt rust uit. Het is
jammer dat hij aan het eind van de
competitie zijn (hand)schoenen aan
de wilgen hangt. Op het middenveld hadden Tom Doeswijk, Wesley
van Schaik en Arnaud van Leeuwen
de touwtjes goed in handen. Voorin moest het veelal van Salih Yildiz komen. De linkerspits liet Nick
van Rooyen van Benschop soms het
rood voor de ogen zien. Vanaf het
fluitsignaal van de goed leidende
scheidsrechter Ferit Akkaya uit Amsterdam liet de FC zien dat men alleen met winst tevreden was. Uit een
voorzet van Salih Yildiz in de 10e minuut, die zijn tegenspeler op de achterlijn uitspeelde, kwam Calvin Koster een haarlengte te kort voor de
0-1. Aalsmeer wilde te graag in de
eerste 20 minuten. Benschop liet
deze middag weinig zien. Een foute terugspeelbal van Eder Medina in de 16e minuut bracht spits
Niels de Jong met een vrije doorgang in scoringspositie. De goed uit
zijn doel komende Mike Eman voorkwam een doelpunt. De FC had het
meeste balbezit, maar deed er wei-

nig mee. Salih Yildiz ging met regelmaat zijn tegenstander voorbij, maar
zijn voorzetten hadden geen vervolg. Benschop besloot een handje te helpen in de 31e en 32e minuut. Uit een voorzet van Eder Medina vanaf rechts pikte Salih Yildiz
de bal op en glipte behendig langs
Nick van Rooyen. Zijn voorzet verdween via het hoofd van Benschopspeler Andy van Vliet in het doel:
0-1. De 0-2 kwam 90 seconden later
op het scorebord. Salih Yildiz pikte
de bal op en passte op Tom Doeswijk. De behendige technicus gleed
tussen twee man door. Zijn schuiver
werd licht getoucheerd door Melvin Klomp van Benschop. Doelman
Glenn van Jaarveld twijfelde tussen
oprapen of wegschieten en zag zo
de bal in het doel verdwijnen, 0-2.
Benschop was de weg kwijt in deze
periode, maar de stand bleef 0-2 tot
de rust. Benschop gooide er in de
tweede helft een schepje bovenop.
Meer dan balbezit leverde het niet
op. De kwaliteit ontbrak gewoon.
Een goed lopende aanval in de 53e
minuut opgezet door Michal Kocon
kwam op maat bij Calvin Koster. Met
de aanname was hij niet gelukkig en
verdween een goede kans. Wissel
62e minuut: Kevin Vermeij voor Thomas Harte. Uit een counter in de 67e
minuut schoot Michal Kocon strak
voor. De opkomende Mark Ruessink velde met een bekeken schot
het vonnis over Benschop: 0-3. Wissel 72e minuut: Niels de Jong voor
Tom Doeswijk en 80e minuut Peter
Neuvel voor Calvin Koster. Behoudens enkele corners voor Benschop
speelde de FC de wedstrijd professioneel uit en werd er weer een
overwinnings-selfie geschoten.

oren allebei geëindigd op de zevende plaats. Een uitstekend uitgangspunt voor de volgende wedstrijd. De

junioren hebben dan ook oefeningen met andere materialen. Dus alles ligt dan weer open.

Zaterdag om periodetitel
Komende zaterdag 20 februari strijdt
de ploeg met tegenstander Valleivogels uit Scherpenzeel om de tweede
periodetitel aan de Beethovenlaan.
Aanvang 14.30 uur. Stand 2e klasse B na 16 wedstrijden: FC Aalsmeer
34, De Bilt 32 en FC Almere 31 punten. De stand van de periodetitel is
na 8 wedstrijden: FC Aalsmeer 19,
Valleivogels 18 en Delta Sports ’95
16 punten.
Jack van Muijden

Kudelstaart - Één helft gaf RKDES afgelopen zondag in Buitenveldert vol gas wat een 0-2 ruststand
op het scorebord zette. Het werd tevens de eindstand. Beide doelpunten werden gemaakt door Ivo Lentjes. Door de 0-2 overwinning staat
RKDES fier bovenaan in de tweede periode. De Afas/Nieuwendijk brigade startte zonder de geschorste Mischa van der Scheur, op
zijn plaats speelde Gijs Lentjes. Op
rechts speelde Rutger Spaargaren
die Lennart Kok op de bank hield.
De eerste helft was het één richting
verkeer naar het doel van Buitenveldert. Vanaf minuut één werd de
thuisploeg vast gezet op eigen helft.
Al na twee minuten had Maarten
van Putten de score kunnen openen, maar zijn inzet was op de keeper. Met fris combinatie voetbal liet
de Kudelstaartse ploeg zien dat er
voor Buitenveldert niets te halen
viel. De ene mooie kans na de andere wisten de Kudelstaarters te creeren, maar het laatste zetje tot een
doelpunt dat was er net weer niet.
Scrimmage voor het doel, van de lijn
gehaald, op de lat en noem maar op.
Het was allemaal net niet. Maar er
moest wel gescoord worden, want
de druk werd steeds hoger. Dit leidde tot een overtreding net buiten
de zestien. Zoals gewoonlijk bij dit
soort gelegenheden gaat Ivo Lentjes
dan achter de bal staan. Zijn schot
was hard, werd van richting veranderd en plofte tegen het net: 0-1.
Nog geen 5 minuten later mocht
diezelfde Ivo Lentjes achter de bal
gaan staan bij een terecht gekregen strafschop, nadat Jeroen Bakker binnen de zestien onderuit werd
gehaald. Dit keer verdween zijn
schot hard in de linker bovenhoek:
0-2 voorsprong. Een misverstand in
de RKDES verdediging was de aan-

leiding tot een kans voor Buitenveldert, maar keeper Tijn Kraak bleek
weer betrouwbaar te zijn. Een lange
rustperiode brak aan, waarschijnlijk wilde de spelers zich even lekker
opwarmen net als de meegereisde
trouwe supporters overigens.
Gedacht werd dat de Kudelstaartse FC wel zou doorzetten de tweede
helft, maar de supporters kwamen
toch wat bedrogen uit. De tweede
helft liet RKDES het initiatief aan
Buitenveldert, waardoor de tweede helft eigenlijk het aanzien niet
waard was. Buitenveldert kon het
niet en RKDES wilde niet, althans
zo leek het. Pas in de laatste 10 minuten liet de Afas/Nieuwendijk brigade weer wat zien met wat kleine kansjes voor de ingevallen Raymond Baars, die de paal raakte, en
een kopbal van Roy van Endhoven.
De eindstand van 0-2 winst is een
prima resultaat, want vooraf was er
toch wel enige angst voor Buitenveldert. Thuis was RKDES immers
ook niet verder gekomen dan 1-1.
Zondag periodetitel?
Al met al staat RKDES derde in
de competitie en fier bovenaan in
de tweede periode. Real Sranang
kwam tegen de Eland/Germaan niet
tot winst, dus neemt RKDES 2 punten voorsprong op Real Sranang
met ook nog eens een positiever
doelsaldo van 8 doelpunten. Aanstaande zondag 21 februari speelt
de plaatselijke FC thuis tegen hekkensluiter CTO’70 die wel zijn eerste
overwinning van dit seizoen pakte. RKDES heeft alle kansen voor
de periodetitel in eigen hand. Dus,
kom de jongens aanmoedigen aan
de Wim Kandreef. De wedstrijd begint om 14.00 uur
Eppo

Schaatstrainingsgroep

Nieuwe clubkampioenen
bij VZOD: Imke en Kick
Kudelstaart - Zaterdagavond 13 februari heeft Schaatstrainingsgroep
VZOD voor de dertigste keer zijn
clubkampioenschappen verreden
op de ijsbaan in Haarlem. Opvallend
waren het grote aantal jeugdleden
dat aan de start stond en een heus
dweilorkest dat de dweilpauzes opluisterde met swingende muziek.
In het schaatsseizoen 2015-2016
kan STG VZOD Kudelstaart zich, op
haar 30e verjaardag, verheugen op
een grote toename van het aantal
jeugdschaatsers. Voorgaande jaren
gingen vele kinderen voor schaatstrainingen ‘met de bus’ naar de Jaap
Eden baan. De begeleiding werd
verzorgd door de Aalsmeerse federatie, die daarmee helaas is gestopt.
Gelukkig hebben deze kinderen onderdak gevonden bij onder andere
STG VZOD. Dit heeft geresulteerd
in een groep van bijna 50 kinderen
die op het middenterrein de eerste
schaatslessen volgen onder de enthousiaste leiding van Richard Pannekoek en zijn team van trainers.
Deze categorie kwam dan ook als
eerste aan de start voor twee keer
een 100 meter of een 100 en een
300 meter. Door de goede organisatie konden de kinderen vlot achter elkaar starten en dat resulteerde
in de eerste tijden en dus ook meteen allemaal persoonlijke records
van deze pupillen. Trainsters Paulien
en Marlous hadden voor elke deelnemer dan ook een echte chocolade-medaille bij de finish. De snelste tijden waren voor Mathijs Piet
en Nosiphi Vos bij de beginners en
voor Bente van de Pavoordt en Steven Waasdorp bij de pupillen E en F.
Bij de pupillen C en D waren de eerste prijzen voor Noëlle Vos en Lucas
van der Hoorn. De grote talenten
van de club zijn te vinden bij de Pupillen A en B. Sijmen Egberts, pupillenkampioen van Nederland, was bij
de jongens een klasse apart en ook
Nienke van Dok, eveneens deelnemer aan diezelfde pupillenkampioenschappen, gaf haar tegenstanders geen kans. Bij de oudere jeugd
zijn de prestaties van Bram Verhoef,

Inger van Dok, Max van Dijk en Jimmy Nijlant vermeldenswaard; zij
waren de sterkste in hun categorie.
Het clubkampioenschap bij de dames ging met overmacht naar Imke Brommer. Imke had eerder op de
dag in Alkmaar deelgenomen aan
de Nederlandse kampioenschappen allround voor junioren waarna zij toch nog de energie had om
voor de tweede maal clubkampioen
te worden. De tweede plaats was
voor Eline van der Zwaard die de
sterk rijdende Sonja Groot net voor
kon blijven. Bij de heren ging de titel naar Kick Spaargaren. Kick zit elk
jaar dicht in de buurt van de eerste
plaats en wist dit keer met snelle tijden Eric Aarsen, de winnaar bij de
masters en de al eerder genoemde
Jimmy Nijlant, achter zich te houden. Het aantal deelnemers (125)
was méér dan maximaal. De wedstrijd verliep als een geoliede machine, met dank aan de professionele wedstrijdorganisatie van leden
en vrijwilligers. Ook het dweilorkest
‘de Herriemonie’ uit Alphen, zorgde er met haar opzwepende muziek voor dat de toeschouwers en
supporters een fantastische avond
hadden. Een avond waar STG VZOD
met veel plezier op kan terugkijken.
De volledige uitslag, foto’s en meer
info is te vinden op: www.stgvzod.nl

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is van
harte welkom bij klaverjasclub De
Geluksvogels het hele jaar door op
de woensdagavond in het Dorpshuis vanaf 20.00 uur.
Op 10 februari is Bert Buijs eerste
geworden met 5523 punten. Jan
Ramp werd tweede met 5317 punten en Joke Buijs derde met 5021
punten. De poedelprijs was deze
week voor Toon van Es met 3926
punten.
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Voetbal zondag

Zaalkorfbalcompetitie

FC Aalsmeer toch gelijk
tegen Ankaraspor
Aalsmeer - Voorlangs, net niet, te
kort, het was er allemaal afgelopen
zondag op het druilerige complex
aan de Beethovenlaan. Onder leiding van scheidsrechter P. Borneman begon de FC Aalsmeer voortvarend aan de wedstrijd tegen Ankaraspor. Reeds in de vijfde minuut
was het Robert Jansen die de kwaliteiten van de doelverdediger van
Ankaraspor, Ron Jansen, uitprobeerde. Een teken aan de wand voor
meer? Het zag er allemaal naar uit.
Even later was Damia Veldman die
probeerde de nul weg te krijgen,
maar zijn inzet ging rakelings naast.
Maar vlak ook de aanvallust van de
bezoekers niet uit, het was Richard
de Vries die een inzet van Fatih Karaburen van de doellijn haalde. Later bleek dat de FC Aalsmeer juist
in dit gedeelte van de wedstrijd de
beste kansen had gehad. Als het
3-0 of zelfs meer had gestaan, had
niemand hiervan opgekeken. Damian Lisecki, zijn tweede wedstrijd
in het eerste, was heel dichtbij voor
zijn eerste doelpunt, maar de verdedigers van Ankaraspor waren hem te
snel af. De enige smet op de wedstrijd was het zeer vervelende gedoe
van de Ankaraspelers, om de have
klap lag er een op de grasmat. Jammer, dat kwam het spel niet ten goede. De kansen van Ankaraspor die
men kreeg werden door Robert Jansen en mannen probleemloos opgelost. Dit was in de fase van de wed-

strijd dat de scheidsrechter even
moest laten zien wie de baas was,
het resultaat was dat de bezoekers
twee gele kaarten voorgeschoteld
kregen. De 1-0 kwam een paar minuten voor de rust tot stand. Een prima aanval opgezet door Barry Springintveld en Lennart Eberharter kon
door de verdediging van Ankaraspor
in eerste instantie nog weggewerkt
worden, maar het was Damian Veldman die toch de lachende derde was
en voor 1-0 zorgde. De 2-0 had nog
mogelijk geweest, maar Eric Jansen
zijn inzet ging maar rakelings naast.
Ook Lennart Eberharter probeerde
de kwaliteiten van de Ankaraspor
doelman, Ron Jansen, maar die waren uitstekend. De tweede helft, het
regende nog steeds, maar jammer
genoeg geen doelpunten. De eerste
kans was voor Damian Lisicki, maar
de inzet was wel hard, maar koos de
verkeerde richting, het was een niet
te missen kans. De bezoekers kregen iets meer vat op de wedstrijd. In
de vijf en zestigste minuut was het
Emre Ekind die zijn linksbuiten wist
te vinden, die gelijk de kwaliteiten
van Jeremaih Veldman uitprobeerde, maar deze kon de bal niet onder
controle krijgen, en het was de meegelopen Goksel Colak die voor de
1-1 zorgde. Toch gelijk! FC Aalsmeer
speelt komende zondag 21 februari
uit bij Buitenveldert.
Theo Nagtegaal

Basketbalcompetitie

BVA-team U22 loopt Apollo
onder de voet: 90-39
Aalsmeer - Het talenten-mannenteam van Basketbalvereniging
Aalsmeer, de U22, is aan een verrassend goed seizoen bezig. Het team
werd zeer hoog ingedeeld en na
een aarzelend begin van het seizoen
wordt steeds beter gespeeld. Dit
keer was het Amsterdamse Apollo
op bezoek in de Proosdijhal. Hoewel dit team beslist over een aantal
zeer goede spelers beschikt lieten
de Aalsmeerders er vanaf het eerste
moment geen twijfel over bestaan
wat de bedoeling was: in hoog tempo de tegenpartij met een full-court
press verdediging onder druk zetten
en zo tot balverlies te dwingen. De
eerste periode werd afgesloten met
12-4. Geconstateerd werd dat het
verdedigend wel goed zat, maar dat
er aanvallend nog wel het een en
ander te verbeteren viel. De stugge
zone-verdediging van Apollo werd
in de tweede periode veel beter bestreden. De centers werden nu wel

aangespeeld en bovendien bleken
Vince Booij en Sebastiaan Sargis op
de juiste momenten hun driepunters te scoren. Bij de rust stond er
een score van 47-14 op het bord en
de strijd was daarmee natuurlijk allang beslist. In de tweede helft werd
in plaats van een man-to-man verdediging een strakke zone-press
gespeeld en ook daar kreeg Apollo geen vat op. De schuttersrol werd
overgenomen door Kees Buskermolen terwijl Ryan Kenter zeer sterk
begon te spelen als aanspeelpunt in
de vijandelijke bucket. Het krachtsverschil was dermate groot dat in de
vierde periode toch sprake was van
enig concentratieverlies zodat Apollo de score nog een redelijk aanzien
kon geven. De eindstand van 90-39
gaf echter ondubbelzinnig aan dat
Aalsmeer een zeer goede prestatie had geleverd en nog steeds op
koers is voor een mogelijk kampioenschap.

NK Sjoelen Individueel in Heemskerk

Twaalf hoofdprijzen voor
Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 13 februari was de tweede voorronde van afdeling West voor het NK Sjoelen Individueel in Heemskerk. Sjoelclub
Aalsmeer was met zeventien sjoelers vertegenwoordigd, waarvan er
maar liefst twaalf in de prijzen vielen. Slechts twee sjoelers op de allerhoogste trede van het ereschavot, maar de vele tweede en derde
plaatsen brachten ook een luid applaus teweeg in de zaal. Cock Tukker werd derde in de Hoofdklasse
A Heren. In de Hoofdklasse A Dames werd Petra Houweling ook derde, gevolgd door de vierde plaats
van Marry Verhoeven en een zesde
plek voor Joke Schagen. Bij de Heren Hoofdklasse B deed Albert Geleijn van zich spreken met een zilveren plek. Wim Eijlers werd derElisa Houweling speelde ronde twee
beter en won voor Rob Kuypers.

de. De jarige Kees Kuypers eindigde op de vijfde plaats en Paul van
den Berg had wat gebrek aan sjoelritme en werd zevende. De C-Klasse (gemengd) was een prooi voor
Tiny Amsing. Hans van Leeuwen
mocht zich ook melden bij het erepodium, met een bronzen medaille.
In de D-Klasse stonden Elisa Houweling en Rob Kuypers na ronde
één precies gelijk, maar Elisa sjoelde ronde twee beter en werd eerste. Rob kon zich wel op de tweede plaats handhaven. Theo van Leijden werd na een goede eerste ronde teruggeworpen naar een zesde
stek. In de E-Klasse mochten ook
twee sjoelers van Aalsmeer naar het
podium. Sjaak Siebeling werd nummer twee en Wijnand Springin’tVeld
nummer drie. Henk Brozius greep
het brons in de F-Klasse en Mirjam
van den Berg werd in de G-Klasse
ook derde.
Patrick eerste in voorselectie
De Aalsmeerse sjoeler Patrick Haring doet in afdeling Oost mee aan
de selectiewedstrijden en werd in
de Heren Hoofdklasse A met een
gemiddelde van ruim 143 overtuigend nummer één. De laatste en
beslissende voorselectie is op zaterdag 5 maart, wederom in Heemskerk. Dan wordt beslist wie op zaterdag 16 april mogen strijden om
de nationale titels in Barneveld.
Competitieavond
De volgende competitieavond van
Sjoelclub Aalsmeer wordt vanavond, donderdag 18 februari, vanaf 20.00 uur gehouden in het Dorpshuis van Kudelstaart. Voor informatie en uitslagen: www.sjoelclubaalsmeer.nl of bel met Mirjam van
den Berg, tel. 0297-347439.

VZOD houdt spanning erin

Challenge Cup

Kwarfinale lonkt voor
handballers Aalsmeer
Aalsmeer - Zondag 14 februari speelden de mannen van FIQAS
Aalsmeer hun eerste wedstrijd in
de achtste finales van het Challenge Cup toernooi. Ze moesten uit
naar Luxemburg voor een ontmoeting met Handbal Esch. Vooraf was
het idee om te proberen een eventuele nederlaag zo klein mogelijk te
houden. Het liep anders. In de eerste helft lag het initiatief in de beginfase wel bij de Luxemburgers,
die op een 4-1 voorsprong kwamen.
Tot 6-3 bleef dat verschil gehandhaafd, mede doordat de Aalsmeerders de nodige kansen misten. Toen
die er wél in gingen werd de marge verkleind tot 6-5. Esch voerde
het tempo op en wist opnieuw een
gaatje te slaan: nu naar 10-5. Maar
de thuisploeg kreeg vervolgens te
maken met een paar tijdstraffen en
daar wist FIQAS Aalsmeer goed van
te profiteren: 10-9. Toch konden de
mannen dat niet vasthouden: ze zagen de Esch weer uitlopen: 14-10.
Op slag van rust was het echter de
tegenstander die een kans miste en
in een snelle tegenaanval kon het
verschil iets worden verkleind, naar
de 14-11 ruststand. Na rust startte FIQAS Aalsmeer goed, en mede dankzij een aantal fraaie stops
van keeper Marco Verbeij kwamen
de mannen binnen een paar minuten langszij: 14-14. Vervolgens ontspon zich even een gelijk op gaande
strijd tot 17-17. Daarna nam FIQAS
Aalsmeer de leiding over en bouwde die alleen maar verder uit: via 1820 en 21-26 werd het uiteindelijk
26-30. Zo hebben de Aalsmeerse
mannen zich een prima uitgangs-

positie veroverd om de kwartfinale
te halen. Zaterdag 20 februari in de
Bloemhof moet het karwei worden
afgemaakt. Doelpunten: Tim Bottinga 8, Samir Benghanem 5, Lars van
Wijk en Frank Lübbert 3, Remco van
Dam, Kevin Hooijman, Nils Dekker
en Robin Boomhouwer 2, Wai Wong,
Jimmy Castien en Dustin Ligthart 1.
Zaterdag return Challenge Cup
De mannen van FIQAS Aalsmeer
gaan aanstaande zaterdag 20 februari proberen de kwartfinale van
het Europese toernooi om de Challenge Cup te bereiken. Dat zou een
unieke prestatie zijn. Ze hebben een
prima uitgangspositie, want de uitwedstrijd in Luxemburg bij Handball
Ech werd al met vier punten verschil
gewonnen. De wedstrijd begint om
19.15 uur, maar het kon wel eens
druk worden, dus supporters wordt
geadviseerd op tijd aanwezig te zijn.
De toegangsprijzen zijn 6 euro voor
volwassenen en 2,50 euro voor de
jeugd.
Inhaalwedstrijden heren
Door de wedstrijden om de Challenge Cup missen de mannen van
FIQAS Aalsmeer meteen de eerste
twee rondes van de nationale nacompetitie. Die worden ingehaald:
te beginnen met een thuiswedstrijd
tegen E&O vanavond, donderdag
18 februari, vanaf 20.00 uur in de
Bloemhof en woensdag 24 februari de uitwedstrijd tegen Rag/Tachos
vanaf 20.00 uur. Op zaterdag 27 februari komt Kras Volendam op bezoek in Aalsmeer. Deze wedstrijd
begint om 19.15 uur.

Kudelstaart - VZOD is verwikkeld
in een opwindende slotfase van de
zaalcompetitie. Om zich voor volgend seizoen te verzekeren van
weer een optreden in de tweede
klasse zullen er in de komende drie
wedstrijden nog voldoende punten
behaald moeten worden. Door de
zeer goede pot van vorige week tegen de aanstaande kampioen werd
er voldoende zelfvertrouwen getankt voor het belangrijke duel van
afgelopen zaterdag uit tegen Luno. De eerste goal van de wedstrijd
viel voor Luno waarna Bart Verheul
van afstand egaliseerde: 1-1. Nadat
Luno op 3-1 was gekomen, stuurde Verheul zijn tegenstander met
een fake het bos in en maakte zelf
de aansluiting: 3-2. Josine Verburg
en Martijn Vervark knalden de Kudelstaarters vervolgens op een 3-4
voorsprong. Na de gelijkmaker was
het Verburg die vanachter de korf
met een mooie doorloopbal de 4-5
scoorde. Door twee makkelijk gegeven strafworpen werd Luno weer
in het zadel geholpen: 6-5. Vervark
liet toen zijn klasse nog maar eens
zien en legde twee heren van Luno in de luren: 6-6. Na doelpunten
over en weer, door wederom Verburg en Vervark, prijkte er vijf minuten voor rust een 8-8 op het bord.
Luno werd opgezweept door haar
thuispubliek en steeg, mede door de
trommel en toeters, boven haar zelf
uit en zo ontspon zich een spannende wedstrijd. Toen, een merkwaardig moment dat niet zonder gevolgen bleef. Bij de vakwisseling lag er
ineens een speler van Luno op de
grond. Een andere speler van Luno
ging verhaal halen bij de vermeende
dader, Verheul, en dacht zo voor eigen rechter te spelen. De matig leidende scheidsrechter, die er dikwijls niet dicht bovenop zat, toonde
hem de rode kaart. Na overleg met
zichzelf en onder luid gejoel van het
thuispubliek vond hij dat ook VZOD
gestraft moest worden en toonde
ook de verbaasde Verheul dan maar
de rode kaart. Dit terwijl hij in eerste
instantie het ontstaan van deze tumultueuze fase niet waargenomen
leek te hebben. De handige schwalbe van de Luno speler betekende
uiteindelijk wel dat de sterk spelende Verheul kon gaan douchen. Voor
hem in de plaats kwam Nils van Os

binnen de lijnen. Beide teams waren door het voorval lichtelijk van
slag, maar uiteindelijke herpakte Eric Spaargaren zich als eerste:
8-9. De ruststand werd bepaald op
9-9 en zo konden de ploegen weer
enigszins orde op zaken stellen. Na
rust liep Luno, aangemoedigd door
haar luidruchtige supporters, uit
naar 14-11. Onder aanvoering van
Vervark, die Luno voortdurend pijn
deed, bleef VZOD in eigen kansen
geloven en was het Van Os die een
strafworp versierde die door Spaargaren feilloos benut werd. Vervolgens scoorde Dineke de Boer onder de paal de 14-13 en was alles
weer mogelijk. Aanjager Vervark
werd weer eens onreglementair afgestopt, maar helaas werd de strafworp niet verzilverd. Na afvang belandde de bal echter gelijk bij Vervark: 14-14 van afstand. Vervark was
hot en een Luno speler dacht na het
akkefietje in de eerste helft ook hem
met een loze buiteling een kaart aan
te smeren. Helaas voor de Linschoters tuinde de leidsman er niet voor
een tweede keer in. Van Os en Verburg brachten het team van trainer/
coach Frits Visser met goal vier en
vijf op rij voor VZOD op 14-16 voorsprong. Luno gaf zich echter niet
gewonnen en toonde nog maar een
portie vechtlust. Hun publiek ging
er voor de laatste keer achter staan
en de mysterieuze krachten van de
sport zorgden ervoor dat VZOD in
de slotfase verbleekte en Luno juist
in een flow kwam. In de laatste tien
minuten waren de rollen dus weer
volledig omgedraaid en was Luno de bovenliggende partij. Nu was
het VZOD, dat toch al niet over veel
schijven makkelijk de korf vindt, dat
er in zeven minuten vijf om de oren
kreeg. Daarna werd er niet meer
gescoord en kon de teleurstellende eindstand van 19-16 genoteerd
worden.
Zaterdag thuiswedstrijd
Zoals trainer/coach Visser na afloop verwoordde: “Dit was de eerste
kans om ons definitief veilig te spelen in de tweede klasse. Helaas is dit
niet gelukt, maar aanstaande zaterdag de tweede wedstrijd om dit te
bewerkstelligen.” Dit moet dan thuis
gebeuren tegen ZKC’31 om 19.20
uur in de Proosdijhal.

Sterk spel van de VZOD-aanval levert geen punten op.

ZABO zaalvoetcompetitie

De Midi’s voor tweede
keer langs Atlas Lions
Aalsmeer - Bij de ZABO zaalvoetbalcompetitie heeft het team van
Sportcafé de Midi’s de koppositie verstevigd door directe titelconcurrent Atlas Lions opnieuw te verslaan. Afgelopen zaterdag 13 februari stonden er twee inhaalwedstrijden op het programma. Beide duels vonden plaats in sporthal de
Bloemhof en werden uitstekend gearbitreerd door scheidsrechter Van
Loon. Om 19.00 begon het verkorte
ZABO-avondje met de wedstrijd EZ
Flower tegen FC Madrevo die eerst
gecanseld leek maar alsnog kon
worden ingehaald. Het werd een
doelpuntrijke partij zaalvoetbal die
vooral aan het eind grote spanning
bood. Na tussenstanden van 4-0 en
4-4 gaf het scorebord in de tweede helft lange tijd 6-5 aan. Uiteindelijk schoot EZ Flower de bevrijdende
7-5 binnen en hield drie punten over
aan dit duel.
Rond de klok van kwart voor acht
kwam de lang verwachte aftrap van
de topper tussen Sportcafé de Midi’s en Atlas Lions oftewel de nummers één en twee van de ranglijst.
Atlas Lions moest winnen om mee
te blijven doen voor het kampioenschap en de ploeg ging furieus van
start. Dit leidde in de eerste speelminuut al na een knappe actie tot
de openingstreffer: 0-1. Vier minuten later zorgde Sportcafé de Midi’s voor de gelijkmaker. Een schot
van grote afstand werd licht getoucheerd en verdween mede doordat het zicht van keeper Adil belemmerd was, hoog in de goal: 1-1.
In de zevende minuut was het weer
raak. Een diagonaal schot trof doel
en dat betekende 2-1. Atlas Lions
dacht in de twaalfde minuut de gelijkmaker binnen te werken. Na een
vrij trap ontstond een scrimmage
voor het doel en de bal werd op miraculeuze wijze gekeerd door doelman Tijn Kraak. Sportcafé de Midi’s vergrootte later in het eerste bedrijf de voorsprong tot 3-1 wat tevens de ruststand werd. Het publiek
zag in de tweede helft opnieuw ver-

makelijk en technisch zaalvoetbal
met vooral veel strijdlust. Het spel
speelde zich af in een hoog tempo
met snelle aanvallen en diverse kansen. Sportcafé de Midi’s kreeg meer
ruimte en profiteerde volledig middels twee treffers op rij: 5-1. Bij deze
stand wisselde de coach van Atlas
Lions doelman Adil voor verdediger
Redowan die als extra speler ging
fungeren. Dit leverde voor de ploeg
niet het gewenste resultaat op. Rob
Overvliet liet 6-1 aantekenen en besliste definitief de wedstrijd. Anders
dan de eindstand van 6-1 doet vermoeden was Atlas Lions absolutt
niet weggespeeld. Opvallend detail: de eerste ontmoeting was ook
met 6-1 gewonnen door Sportcafé
de Midi’s.
Programma ronde 11
De ZABO-competitie wordt zaterdag 20 februari voortgezet met
de elfde speelronde in sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg. Om
18.35 uur speelt Kids Aktief tegen
Koning Nieuwendijk. Om 19.20 uur
is de aftrap bij Café Sportzicht tegen
IBH Aalsmeer. Om 20.05 uur begint
Amsec Piller aan de partij tegen EZ
Flower. Om 20.05 uur FC Madrevo tegen Sportcafé de Midi’s en om
21.35 uur is er als afsluiter Atlas Lions tegen LEMO. Publiek heeft gratis toegang.

Handboogschieten

HBV Target-team eerste
bij Rayonkampioenschap
Kudelstaart - Zondag 14 februari
werd bij AHV Centaur in Amersfoort
het Rayonkampioenschap Handboogschieten Indoor voor teams georganiseerd. HBV Target deed mee
aan dit Rayonkampioenschap met
één team, bestaande uit: Reinoud
Vlieland, Brandon Vijzelaar en Jordi Vlieland. In eerste instantie zouden er zeven teams meedoen, maar
in verband met de slechte weersomstandigheden waren er uiteindelijk
maar vier teams. Na de eerste ronde
van twee keer dertig pijlen stond het

Target team bovenaan, met maar
één punt verschil op het team van
nummer twee. In de finale werd het
wel heel erg spannend. Het Target
team kwam gelijk te staan met de
tegenstander. Er volgde een shootoff, waarbij de deelnemers allemaal
één pijl moesten schieten, het liefst
in of zo dicht mogelijk bij de tien. De
centimeter moest eraan te pas komen, maar uiteindelijk won het Target team en mocht de grootste beker mee naar Kudelstaart.
R. Vlieland

van 13.30 tot 16.30 uur. Ook belangstelling? Kom gerust eens kijken en/of mee kaarten.
Op donderdag 11 februari is het
kaarten gewonnen door Loes Versteeg met 5402 punten, op twee
is Tiny Bualda geëindigd met 5202
punten en op drie Henk van Wi-

chen met 4919 punten. Bij het jokeren behaalde deze week Bets Teunen de hoogste eer met 127 punten,
gevolgd door Trudy Knol met 216
punten en Kees van der Meer met
156 punten. Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, telefoonnummer 0297–340776

Stand vooraf:
Sportcafé de Midi’s 10-30, Atlas Lions 10-24, Kids Aktief 10-21, Amsec
Piller 10-15, EZ Flower 10-13, IBH
Aalsmeer 10-12, LEMO 10-11, Café Sportzicht 10-10, FC Madrevo 107, Koning Nieuwendijk 10-4.

Loes wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis

