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“Elkaar vrij laten is belangrijk”
eveleens.nl

Paul en Nettie van Beek
zestig jaar getrouwd

Kudelstaart - Afgelopen maan- en er is één achterkleinkind. Vakandag 13 februari bracht burgemees- ties naar het buitenland heeft de fater Jeroen Nobel een bezoekje aan milie nooit ondernomen. Ze hebben
het zestig jaar getrouwde echt- jaren een boot gehad waarmee gepaar Van Beek in Kudelstaart. We- varen werd op de Poel en af en toe
gens omstandigheden kon de Nieu- naar Vinkeveen. Een aantal jaren gewe Meerbode daar niet bij zijn, maar leden is de polyester motorkruiser
een dag later werd er alsnog een verkocht. Paul van Beek heeft in zijn
gesprek gevoerd
de keukentawerkende leven op diverse kwekeQUINTaan
EET NU ALLES,
OOK THUIS
fel met smyrna tafelkleed. “Het komt rijen gewerkt, waar hij het bij Blom
eigenlijk wel goed uit, je had giste- het langst heeft volgehouden. NetLees verderop in deze krant
ren niet eens kunnen zitten. Het was tie stopte met werken bij de wassedruk
rij toen er getrouwd werd en werd
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Aalsmeer zó
aangesloten
bij hier in huis!” Aldus de heer
de landelijke JOGG beweging. JOGG staat voor Jongeren Op
des
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zij ‘de gezonde schenkt
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neer vertelt: “Ik ging met een vriend ook niet wachten tot die kou voorbij
naar de bioscoop en we gingen zit- is. Ik heb een groentetuin met komGoedkooP onderhoud,
ten waar ook een paar meiden za- kommerplantjes en tomaten.” Jongreparatie en APK
ten. Daar is het begonnen.” Ze had- ste zoon Ron is aanwezig en vult
VOETBALVERENIGING RKDES
GAAT OP
DE GEZONDE
TOER jaar verkering voorden
ruim twee
aan: “En hij stript stroomkabels om
HoofdweG 176
dat er getrouwd werd in het ge- die vervolgens naar de oud-ijzerboer
tel. 0297-325200
meentehuis van Aalsmeer. Er wer- te brengen.”
Onze OccAsiOns OP:
den twee zoons geboren die inmidwww.pietdupau.nl
dels 56 en 58 jaar oud zijn, vier klein- Hobby’s
kinderen
(twee
Nettie van Beek leest graag, kijkt
Thomas, 6 jaar:
“Ik vind het broodje
gezond meiden van de één,
met ei, sla en een
een sausje
het lekkerste
in demeisje van de ander)
jongen
en
dagelijks naar Goede Tijden Slechkantine. Ook na een uitwedstrijd ga ik die
Toen Jorieke hoorde dat er in de klas van haar zoontje Quint in het
vervolg alleen maar groenten en fruit mocht worden gegeten, was ze
eerst kritisch. Quint at nog niet veel groente en fruit. Ze was bang dat hij
te weinig zou eten. Maar het tegenovergestelde gebeurde: Quint lust nu
juist meer groenten en fruit.
“Misschien komt het door de groepsdruk – in de positieve zin van het
woord - maar hij eet nu echt alles. Ook thuis. Wanneer ik nu ‘s avonds
laat ben met koken, zit hij op de bank met een stuk paprika in zijn hand.
Dat was voorheen ondenkbaar. Af en toe merk ik dat ouders er dubbel
instaan. Ze vinden het initiatief van groenten en fruit in de klas goed,
maar dat het opgelegd is, daar hebben ze moeite mee. Gelukkig zorgen
de positieve effecten ervoor dat bijna iedereen er toch achterstaat.”

Autobedrijf P. du Pau
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Voetbalvereniging RKDES in Kudelstaart heeft een gezonde
sportkantine. Naast de bekende kantinehappen kun je er ook
kiezen voor wraps, fruit, bruine boterhammen en muffins van
havermout. Mariëlle Buskermolen is samen met vijf andere
vrijwilligers de trekker van dit gezonde initiatief bij RKDES
omdat zij vindt dat sporten en gezond eten bij elkaar horen.

HARTELUST B.V.

VAN KOEK EN SNOEP NAAR GROENTE,
FRUIT ÉN WATER OP DE ZUIDOOSTER

altijd halen.”

Marjonne: “We merkten dat er steeds meer uit pakjes werd
gedronken op school. Ook werden er steeds meer koekjes
gegeten. Met 30 kinderen in één klas is dat veel suiker.” De
kinderen werden dan ook steeds drukker. “We wilden graag
stimuleren om de zoetigheid zoveel mogelijk de klas uit te
krijgen,” voegt Eva toe.

en peer, maar nu lust ik meer. Meloen, mandarijn en komkommer lustte ik eerst niet, maar
nu wel. Ik eet het nu zelfs thuis.”

Eigen technische dienst

Voor alle kinderen op school lieten ze een eigen beker maken. Ze worden tijdens het ‘tienuurtje’ en feestjes gebruikt
om water te drinken. De bekers gaan ook mee tijdens uitjes.
Daarnaast eten de kinderen groente en fruit.
Juf Eva is eerlijk: “Er was in het begin wel weerstand, ouders
waren kritisch. Dat zou ik ook zijn. Maar door in gesprek te
gaan kom je erachter dat bijna iedereen er uiteindelijk wel
achterstaat. Het is vooral gewenning”. En het effect?
Marjonne: “De kinderen zijn rustiger geworden, ze willen
ineens veel meer soorten groente en fruit proeven en vragen
steeds vaker om water. Het is een gewoonte geworden.”

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

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001
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Geen krant?

0251-674433

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

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

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

“NA ZEVEN MINUTEN RENNEN WAREN
ZE WEER GECONCENTREERD BEZIG”

In een gezonde leefomgeving hoort ook ruimte om te bewegen. Dat bewegen veel effect heeft op de leerprestaties en
welzijn van kinderen heeft Sanne Heijma, leerkracht van CBS
de Wegwijzer, zelf ondervonden. Ze zag een item op het
journaal over the Daily Mile en besloot het met haar groep
6/7 te proberen. Het resultaat? Na slechts een paar minuten
bewegen heeft ze geconcentreerde kinderen en stilte in de
klas.

VVD zegt nee, AB, PACT en
CDA voor ‘huiskamer’

Het bestuur van RKDES stond direct achter haar plan, maar
toch krijgt ze ook andere reacties te horen. “Het is toch een
sportkantine? Laat het gewoon zoals het is”, hoorde ze dan.
Door o.a. soms wat weg te geven en door uit te proberen
wat wel en niet werkt wil ze meer leden enthousiast krijgen.
Want ze wil niet belerend overkomen. Mariëlle: “Ouders zijn
het begin van een gezonde leefstijl, ik kan alleen een beetje
helpen.” Voor de toekomst heeft ze ook nog ideeën: “Ik wil
bijvoorbeeld nog meer opties aanbieden die kinderen echt
aanspreken, zoals een gezonde pannenkoek. Maar om dit te
realiseren heb ik eerst meer vrijwilligers nodig.”

Miele specialist

Nienke, groep 1/2: “Ik lustte eerst alleen appel

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Ontplooiing en ontmoeting in De Oude Veiling

Mariëlle: “Ik wilde al voor de kantine (gezond) gaan inkopen,
dus toen de vorige inkoper vroeg of ik in de kantinecommissie wilde komen meldde ik mij aan. JOGG ging op dat
moment ook van start dus alles viel samen.” Samen met
vijf andere vrijwilligers runt ze nu de kantine waarbij het
gezonde assortiment langzaamaan wordt uitgebreid: “We
zijn begonnen met bruine broodjes en al snel volgden bruine
tosti’s. Toen we ook een koelvitrine van JOGG kregen konden we ook wraps en diverse belegde broodjes aanbieden.
Ook hebben we gezondere keuzes om te drinken”

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

OBS de Zuidooster is sinds dit schooljaar een JOGG-school.
Leerkrachten Marjonne de Niet en Eva Overbeek vormden
met gymdocente Sabiene Kuiper het campagneteam. Samen
hebben ze initiatieven opgezet om de school gezonder te
maken. Voeding is daarbij een belangrijke pijler: koeken,
snoep en pakjes werden vervangen door groente, fruit en
water.

te Tijden en wandelt regelmatig. Ze
loopt nu een paar jaar met een rollator dus het gaat niet zo hard meer.
Meneer doet aan kruiswoordpuzzels
en kijkt graag naar Eigen Huis en
Tuin. “En dan vooral de bloopers, dat
vind ik leuk. En van die homevideo’s
weet je wel?” Uitgaan doen ze niet
graag. Het zijn niet van die feestneuzen. Aan de carnavalsoptocht, die
jaarlijks bij hen door de straat rijdt,
wordt dan ook geen aandacht geschonken. “Ik vind het maar lawaaierig en ze maken zoveel rotzooi. Nee
niks voor mij.” Aldus Paul die inmiddels de respectabele leeftijd van vierentachtig heeft bereikt. Zijn vrouw
is twee jaar jonger. Op de vraag wat
het geheim is om zo lang bij elkaar
te blijven antwoorden ze beiden: “Elkaar vrij laten is belangrijk. Leven
en laten leven.” Met trots wordt het
boeket bloemen getoond dat zij ontvingen namens de gemeente en ook
de trouwakte en de felicitaties van
zowel de provincie Noord-Holland
als van Majesteit de Koning. Meneer
van Beek besluit: “Het hoefde voor
mij eerst allemaal niet zo, maar we
vonden het toch erg leuk dat meneer
Nobel kwam. Wat een aardige burgemeester.”
Door Miranda Gommans

GEVRAAGD
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Stijn: “We deden the Daily Mile voor het eerst
tijdens een rekentoets. Toen we weer binnen
waren was het ineens echt heel erg stil in de
klas en ik kon me beter concentreren.”

Wat is the Daily Mile precies?
“Tijdens the Daily Mile rennen - of wandelen - leerlingen
zoveel mogelijk rondjes rond de school binnen een bepaalde
tijd. We doen dit vooral als ik merk dat ik de aandacht van
de kinderen kwijt ben of als het te druk in de klas wordt. Ik
doe het nu minimaal 1 keer per week.”

Aalsmeer - De eerste vergadering in de nieuwe raadzaal is een
feit. Afgelopen donderdag 9 februari vond deze plaats en voor het eerst
was de Raad thuis via de computer in beeld en geluid te volgen. Een
lange agenda wachtte de bestuurders, maar er waren vooral veel hamerstukken. Deze zijn snel behandeld. De aanwezigen op de publieke tribune waren gekomen voor onderwerp nummer veertien, De Oude Veiling. Het college stelde voor
een krediet van 1.105.480 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de uitgebreide verbouwvariant voor de nieuwe ‘huiskamer
van Aalsmeer’ op voorwaarde dat
de Stichting Leefomgeving Schiphol
een subsidie verstrekt van 762.690
euro. Al eerder was over de Oude
Veiling gesproken in de commissie en was er brede steun voor deze plek waar inspiratie, ontplooiing
en ontmoeting centraal komen te
staan: Sociaal domein nieuwe stijl.
De VVD stemde als enige tegen en
bleef tijdens de Raad bij dit standpunt. “Geen verrassing”, aldus fractielid Dirk van der Zwaag. Met twee
perspectieven is door de VVD gekeken naar het voorstel, met het hart
en met het verstand. Grote waardering werd uitgesproken voor de bevlogen wethouder, de inzet van het
college en de samenwerking met
maatschappelijke organisaties. Echter, het verstand kreeg de overhand.
Van der Zwaag noemde de Oude
Veiling een te groot zakelijk risico,

waar geen euro gemeenschapsgeld
ingestopt zou moeten worden. “De
financiële onderbouwing is gatenkaas. Wij gunnen het Aalsmeer best
dat er een bruisende plek ontstaat,
maar laat dit door een commerciële partij opzetten en laten wij er niet
zoveel gemeenschapsgeld in stoppen.” Het CDA, PACT en AB lieten
een heel ander geluid horen, puur
positief. “Een verzamelproject met
sociale, culturele en maatschappelijke functies, een uitdaging waar ieder de schouders onder wil zetten”,
aldus Eppo Buskermolen van het
CDA. En: “Belangrijk om mensen
met een handicap een werkplek te
geven als gemeente.” Buskermolen
pleitte er voor om dit historische monument, de eerste bloemenveiling in
Aalsmeer, zoveel mogelijk in ere te
herstellen. “Een lokale ontmoetingsplaats voor alle inwoners. Een multicultureel gebouw, ook voor ouderen en kwetsbaren, daar heeft PACT
geld voor over”, aldus Wilma AlinkScheltema. Fractievoorzitter Helma
Persoon van AB ging in op de al jarenlange relatie van AB met de Oude Veiling. “We hebben lang gestreden voor een kleinschalig cultureel
centrum. Het gebouw is gekraakt
geweest, raakte verpauperd en nu
heeft de gemeente de regie genomen en wordt ingezet op een breed
sociaal, maatschappelijk en cultureel draagvlak. AB had een droom
en deze is nu bijna uitgekomen. Er
gaan muren doorbroken worden,
het gebouw wordt weer één. Een

En werkt het?
“Ja. Laatst hadden we een uur zelfstandige werktijd. Dat is
best wel veel, dus na 20 minuten kwam ik erachter dat er
wat geroezemoes in de klas was. Daarop besloot ik the Daily
Mile te doen. Na 7 minuten rondjes rennen waren ze weer
heerlijk geconcentreerd bezig. Daarnaast creëert het een
extra beweegmoment voor de kinderen. Omdat niet alle kinderen sporten is extra bewegen een mooie bijkomstigheid.“

huiskamer waar mensen elkaar ontmoeten, waar iedereen zich thuis
voelt en niemand raar opkijkt als je
binnen komt. Een verbetering voor
de leefbaarheid in Aalsmeer.”
Na een half uur stelde burgemeester Jeroen Nobel voor te stemmen.
De handen van de VVD’ers gingen
als enige bij ‘tegen’ omhoog. Huiskamer De Oude Veiling gaat verwezenlijkt worden! Dit keer overigens geen lange vergaderavond,
al om half tien ’s avonds ging het
beeld op zwart, einde. De eerstvolgende commissievergaderingen zijn
op dinsdag 28 februari (Ruimte en
Economie) en donderdag 2 maart
(Maatschappij en Bestuur).

Geen vakantie
voor inbrekers!
Aalsmeer - Volgende week is het
voorjaarsvakantie. Neem als u op
vakantie gaat voorzorgsmaatregelen. Laat inbrekers geen idee krijgen dat u een tijdje weg bent. Zorg
dat het huis er bewoond uit blijft
zien, onder andere door automatische verlichting, laat geen ramen
open staan, sluit deuren extra af en
maak een afspraak met buren of
vrienden voor het legen van de brievenbus. Kijk voor meer informatie
op de website van de politie onder
het kopje Vakantieproject.

Sloop woningen Machineweg gestart

Daar gaat het ‘Rooie Dorp’
Aalsmeer - Sinds het nieuwe jaar
is Eigen Haard aan de slag met het
slopen van het ‘Rooie Dorp’ aan de
Machineweg. Eerst zijn alle schuurtjes met de grond gelijk gemaakt en
hierbij moesten de mannen in ‘witte pakken’ aan te pas komen, want
er werd asbest aangetroffen. Nu zijn
de huizen zelf aan de beurt om te
gaan verdwijnen. Een aanvang is
gemaakt met het blok het dichtst
bij de Aalsmeerderweg. Op verzoek
van bewoners en overgenomen
door de politiek zou gekeken worden of de speciale tegeltjes naast
de voordeuren van de woningen bewaard zouden kunnen blijven. Het
is geprobeerd, maar nu blijkt dat
bij het weghalen de tegeltjes kapot

gaan. Om toch dit karakteristieke
item te behouden, zijn onlangs alle tegels op de foto gezet en gaan
replica’s gemaakt worden om in de
nieuwe woningen te plaatsen. Een
zogenaamde sluitsteen boven één
van de poortjes blijft wel behouden
en komt in originele staat terug in
de nieuwbouw. Hiervoor wordt begin maart actie ondernomen door
de gemeente en de woningbouwvereniging. In de plaats van ‘Rooie
Dorp’ komen circa 62 eengezinswoningen en appartementen in zowel
de huur- als de koopsector. Een deel
van deze huizen is gereserveerd
voor bewoners die graag terug willen naar de buurt waar zij veelal jaren hebben gewoond.
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Voorstelling met verhalen, muziek en zang

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan
van de Helende Meesters 8 Amstelveen,
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek
Amsterdam, tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het
antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische,
juridische en emotionele ondersteuning
aan slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen. U kunt
bij ons terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl

Jaren 60 in Inloopcentrum

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.

Aalsmeer - Mooie en hele herkenbare beelden van de jaren zestig
vrijdag 24 februari in het Inloopcentrum voor senioren in gebouw Irene.
Er worden hippe brommers en snelkookpannen gekocht, Nederland
gaat op vakantie en de kleurentelevisie wordt uitgevonden. Herkent
u het ook als de dag van gisteren?
De eerste reclame op de buis, stinkfabrieken en vieze rivieren. Praat u

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
sinds 1888

COLOFON
Zondag

Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Aalsmeerse
Cama Gemeente
Tel. 0297-341900

19 februari

‘As I Left My Father’s House’
bij Doopsgezinde Gemeente

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
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ook met mee? Vrijdag 24 februari staat de koffie klaar vanaf 14.30
uur bij het Inloopcentrum, voor senioren.
Vrijdag 17 februari om 14.30 uur kan
gekeken worden naar de oude bekende grappenmakers. De koffie
staat klaar in gebouw Irene in de
Kanaalstraat 12. Vragen? De medewerkers van het Inloopcentrum is te
bereiken via 06-22468574.

Eerste Crash Radioweekend
met demonstraties en lezing
Aalsmeer - Op 25 en 26 februari wordt het Crash Radioweekend gehouden.Dit nieuwe evenement wordt voor de eerste keer gehouden in het Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in het Fort bij
Aalsmeer. Het gehele weekend staat
in het teken van de Airfield Control
Tower in het museum en er worden
demonstraties gehouden met onder
andere vliegtuigapparatuur uit de
Tweede Wereldoorlog, zoals de radio’s die gebruikt werden in de Engelse Lancaster bommenwerper; de
T1154, R1155 en de TR1196 Pilot’s
radio. Daarnaast is er op zaterdagmiddag om 13.00 uur een speciale
lezing over de ‘Stories of War’, door
Amerikaanse onderzoekerster Jennifer Holik.
Het Crash Radio Weekend vindt geheel binnen de muren van het museum plaats. Naast de demo’s worden er ook live-verbindingen gemaakt. Zendamateurs kunnen ook
verbinding maken met de radiokamer van het museum op: 3705 kHz
AM, 7073 kHz LSB, 50.4 MHz FM en
145.4 MHz FM. Ook is er een ‚‘tafeltjesverkoop‘, waar zendamateurs
Tweede Wereldoorlog radio’s en/
of onderdelen kunnen aanbieden.
Door het museum wordt al vele jaren in de maand mei ook een radioweekend gehouden, de zogenaamde velddagen. Deze wintereditie

biedt de bezoekers extra gelegenheid om nader kennis te maken met
de radiowereld in WO2.
Het gehele museum is op beide dagen geopend.
Lezing ‘Faces of War’
Op zaterdagmiddag om 13.00 uur is
er een lezing door de Amerikaanse
onderzoekster en schrijfster Jennifer Holik. Ze was al eerder te gast
en zij zal ditmaal een presentatie
geven over en naar aanleiding van
haar boek ‘ Faces of War‘ waarin
zij beschrijft hoe onderzoekers de
verhalen van soldaten en gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog kunnen traceren. Ze zal een heldere uitleg geven waarbij de uitgebreide, goed gedocumenteerde versie terug is te vinden in haar boek.
Enkele van haar boeken zijn op deze dag ook te koop in het museum
en kunnen door haar gesigneerd
worden. Het bijwonen van de lezing
is gratis bij een bezoek aan museum. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 40-45, gevestigd in het
Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 is zaterdag 25 en zondag 26 februari geopend van 11.00
tot 16.00 uur. Toegang tot het museum is 3.50 euro voor volwassenen,
kinderen ouder dan 12 jaar betalen
1,50 euro, donateurs en veteranen
hebben gratis toegang.

Van preventie tot behandeling

Informatieavond over
cardiologie: Uit het hart
Amstelveen - Op dinsdag 21 februari organiseert Ziekenhuis Amstelland een informatieavond over
hart- en vaatziekten en de cardiologische zorg daarvoor. De avond
is voor iedereen toegankelijk. Cardioloog Ersen Cölkesen geeft uitleg over de werking van het hart en
over het ontstaan van veel voorkomende hartaandoeningen. Cölkesen deed onderzoek naar preventie van hart- en vaatziekten. Hij zal
tijdens de avond hier dan ook uitgebreid bij stil staan “Hart en vaatziekten zijn nog altijd een grote veroorzaker van het verlies van kwaliteit van leven. Onze zorg is gericht
op het behoud van een goede kwaliteit van leven. Dat loopt uiteen van
het voorkomen van hartaandoeningen met behulp van tijdige diagnostiek en behandeling, tot beperken
van schade en bevorderen van her-

stel door goede behandeling en optimale begeleiding. Het persoonlijke
contact met onze patiënten vormt
daarbij een belangrijk speerpunt.
We streven er naar om de patiënten
meer de manager te laten worden
van hun eigen gezondheid”, aldus
Cölkesen. Namens het team cardiologen nodigt hij iedereen van harte
uit naar deze informatieavond te komen. Inloop is om 19.00 uur en het
programma begint om 19.30 uur.
Locatie Ziekenhuis Amstelland/Ontmoetingsruimtes. Er is vanaf 20.15
uur de mogelijkheid tot het stellen
van vragen. De avond is overigens
geen vervanging van het persoonlijke spreekuur met de cardioloog
is en persoonlijke situaties worden
niet besproken. Belangstellenden
kunnen zich opgeven voor deze bijeenkomst via de website: www.ziekenhuisamstelland.nl.

Opening Taalcafé in bieb
Aalsmeer - Het Taalcafé wordt op
dinsdag 21 februari van 13.30 tot
15.00 uur officieel in gebruik genomen. Zo’n anderhalf jaar geleden
werd in de bibliotheek Het Taalpunt
Aalsmeer geopend. Mensen die de
Nederlandse taal beter willen leren
spreken en lezen/schrijven krijgen
daar advies en kunnen hulp krijgen
van een vrijwillige taalcoach. Er zijn
in het afgelopen jaar heel wat mensen aan elkaar gekoppeld. Er kan
dan ook van een succesvol jaar gesproken worden.
Er is daarom besloten om de activiteiten uit te breiden met een taalcafé. Bedoeld voor iedereen die beter Nederlands wil leren spreken en/

of lezen! De groep komt op een ongedwongen wijze bij elkaar. Op allerlei manieren kom je met de taal
in aanraking, gesprekken, spelletjes, boeken lezen, een praatje maken, alles is mogelijk. Het Taalcafé
zal op dinsdag 21 februari om 14.00
uur officieel geopend worden door
wethouder Gertjan van der Hoeven.
Belangstellenden worden van harte
uitgenodigd om deze opening bij te
komen wonen in de bibliotheek van
Aalsmeer in de Marktstraat 19. Inloop vanaf 13.30 uur.
In het vervolg zal het Taalcafé iedere dinsdagmiddag tussen half twee
en half drie open zijn. Het Taalcafé is
gratis te bezoeken.

Taxatiedag oude boeken
zaterdag in bibliotheek
Aalsmeer - Heeft u oude boeken,
bijbels, handschriften, ansichtkaar-

ten of prenten in huis? En bent u
altijd al nieuwsgierig geweest naar

Aalsmeer - Op woensdag 22 februari is bij de Doopsgezinde Gemeente de theatervoorstelling ‘As I
Left My Father’s House’ te zien. Eén
van de belangrijkste discussies van
tegenwoordig is rond vluchtelingen.
Er wordt veel gepraat over en voor
vluchtelingen, maar wordt hun stem
wel genoeg gehoord. De Protestantse en Doopsgezinde Gemeentes willen ook hier mee bezig zijn.
De kerken vinden het belangrijk om
hier een verschil in te maken. Vluchtelingen met verschillende culturele
en religieuze achtergronden vertellen over hun wereld. Een wereld van
mensen die leven met de gevolgen
van vijandigheid, geweld, oorlog en
extremisme. Tijdens hun vlucht vinden ze inspiratie in het leven van
hun profeten Abraham, Mozes, Mohammed en Jezus, die ook moesten vluchten. Voor hun onderdrukkers, maar ook voor hun eigen volk.
Deze aangrijpende verhalen, ondersteund door muziek en zang, raken
en ontroeren. Deze universele verhalen slaan bruggen met het hier en
nu. Door het decor bent u letterlijk
en figuurlijk heel dicht bij de verhalenvertellers. Na de voorstelling is er

altijd ruimte voor een gesprek en reflectie met de makers. De voorstelling is mogelijke gemaakt door een
samenwerking tussen de Protestantse Gemeente Aalsmeer (Open
Hof Kerk) en de Zin-Inn van Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. De
voorstelling 22 februari begint om
20.00 uur. Inloop met koffie of thee
vanaf 19.30 uur. Bijdrage: 5 euro per
persoon. Locatie: Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, Zijdstraat 55.

Cursus ‘Minder Piekeren’
Amstelland - Ziet u altijd beren op
de weg? Bent u kampioen piekeren? Of voelt u zich vaak gespannen? Maakt u zich zorgen en ligt u
daar ’s nachts wakker van? U bent
niet de enige! Iedereen piekert wel
eens. Maar liefst één op de vier Nederlanders is hier dagelijks meer
dan een uur mee bezig. Veel mensen blijven tobben over bijvoorbeeld
geld, kinderen, werk of gezondheid
zonder een stap verder te komen.
Herkent u zich hier in en wilt u minder piekeren? Veel problemen zoals
niet lekker in je vel zitten, somberheid, stress, hebben te maken met

verkeerde manieren van denken. In
de cursus ‘Minder Piekeren’ leert u
om anders te denken. Want anders
denken helpt om je beter te voelen.
De groepscursus start op donderdag 2 maart en is van 9.30 tot 11.30
uur in De Amstelmere aan de Laan
van de helende meesters 433, Amstelveen. De cursus bestaat uit vijf
bijeenkomsten. Deelname is kosteloos. De cursus is bedoeld voor
mensen in de regio Amstelland.
Aanmelden kan bij Prezens via 0887885055 of aanmelding@prezens.nl
Kijk voor meer informatie op www.
prezens.nl.

Koffieochtend in
Ontmoetingskerk

COLOFON

Rijsenhout - Op dinsdag 21 februari zijn belangstellenden weer hartelijk welkom in de Ontmoetingskerk aan de Werf. De gezamenlijke
kerken bieden een gezellige morgen aan. De koffie staat om 10.00
uur klaar. Kerkelijk gebonden of
niet, iedereen mag binnen stappen. Rond half twaalf gaat een ieder
weer naar huis. Verdere informatie
bij Klaas Kersloot via 0297-323774
of bij Gre Tuinstra via 0297-331545.

Inloop en quilten
bij Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 22 februari
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop en
ontmoeting. En kunnen belangstellenden meedoen met het quilten of
met een ander handwerk. De koffie
en thee staan klaar in de Oost-Inn in
de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297325636 of 0297-321636 of kijk op de
website oosterkerk-aalsmeer.nl.
wat deze materialen waard zouden
zijn? Pak ze dan goed in en neem
ze mee daar de bibliotheek. Op zaterdag 18 februari is taxateur, antiquaar en veilinghouder Arie Molendijk aanwezig in de bibliotheek
in de Marktstraat om oude boeken
te taxeren. De taxatie wordt zoveel
mogelijk gedaan aan de hand van
recent verschenen veilingcatalogi.
Een nauwkeurige vaststelling van
de waarde van de boeken is afhankelijk van de druk en de staat waarin het boek verkeert.
Met enige regelmaat komen er op
dit soort dagen uiterst zeldzame
werken voor de dag en soms doemen zelfs geheel onbekende boeken op. Arie neemt voor iedereen,
één voor één, de tijd om een duidelijke taxatie te geven van de meegebrachte materialen. Mochten
er interessante werken tussen zitten dan kunt u deze direct verkopen; voor een eventuele restauratie kan een afspraak gemaakt worden. Heel zeldzame boeken kunnen in aanmerking komen voor
een taxatierapport voor de verzekering. Zo’n rapport kan deze dag
worden opgemaakt. Arie Molendijk
heeft inmiddels bijna 1000 taxatiedagen op zijn naam staan. De toegangsprijs bedraagt vijf euro per
persoon, ter plekke aan hem te voldoen. Zaterdag 18 februari bibliotheek Aalsmeer: Inloop tussen 11.00
en 15.00 uur. Deelname en wachttijden zijn afhankelijk van de opkomst.
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Zondagmiddag blues en rock

AGENDA

Band AJ Plug in The Shack
Oude Meer - AJ Plug is een band
die je als organisator graag ziet op
het podium. Diep onder de indruk
was het publiek toen zij in 2014 voor
de eerste keer met haar band optrad
in The Shack. In de jaren daarna
heeft de band nadrukkelijk van zich
doen spreken op de vele podia ’s en
festivals in Nederland en daarbuiten. Zangeres Sandra van AJ Plug
(de voorletters zijn haar initialen,
Alexandra Jolanda) is in het bezit
van een formidabele rauwe, krachtige en altijd van blues doordrenkte stem. En passant sierde de stoere blondine ook nog eens de cover
van het Amerikaanse bluesmagazine Blues-E-New, in gezelschap van
onder andere Beth Hart, Susan Tedeschi en Shemekia Copeland. Het
eerste optreden in de huidige samenstelling van de band was vorig jaar zomer en daarna barstte het los. Vele succesvolle optredens volgde in binnen- en buitenland, en natuurlijk mag The Shack
niet ontbreken op de tourlijst van
deze geweldige band. Op 22 oktober vorig jaar verscheen het tweede
album ‘Chew Chew Chew’, en werd
net als het eerste album ‘Let Go Or
Be Dragged’ zéér goed ontvangen.
On-Nederlands goed en een aan-

rader komen vaak voorbij. Reden
genoeg dus om deze voortreffelijke zangeres met haar evenzo voortreffelijke band aan het werk te zien
op zondag 19 februari in The Shack,
Oude Meer. De band bestaat naast
uit zangeres Sandra uit de gitaristen
Klaas Kuijt en Guy Smeets, drummer Machiel Verhaar, bassist Tenny Tahamata en op bluesharp Kim
Snelten. The Shack is aanstaande
zondag 19 februari geopend vanaf
15.00 uur, het optreden van AJ Plug
begint om 16.00 uur, entree 8 euro
per persoon.
Rage Against The Machine
Vrijdag 24 februari staat er weer
zo’n buitengewone goeie undercoversessie in The Shack! Een ode
wordt gebracht aan de populaire
rapmetal band Rage Against The
Machine. En dat doe je niet zo maar,
daar heb je klasse muzikanten voor
nodig, en die staan er dan ook op
het Shackpodium! Voor de liefhebber een must. En zondag 26 februari: Johnny Laporte Live. Samengesteld rondom Barrelhouse gitarist
Johnny La Porte met special guest
Ruben Hoeke! Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk
253b, Oude Meer.

Zaterdagavond weer livemuziek

CCR Coverband in Joppe
Aalsmeer - Zaterdag 18 februari
staat er weer een liveband in Joppe: Up Around The Band. Na het geweldige succes van vorig jaar is besloten deze band weer een keer te
boeken. Wie kent nou niet de hits
uit de eind jaren zestig, zoals Proud
Mary, Bad Moon Rising, Have you
ever seen the Rain, I put a spell on
you, Down on the Corner en Up
around the Bend.
Deze hits en nog veel meer komen
van de band Creedence Clearwater Revival, die in die tijd enorm po-

pulair was en miljoenen platen verkocht. De tijdloze nummers van
CCR slaan ook dezer dagen nog aan
en worden vertolkt door de tribute
formatie ‘Up Around The Band’. De
specifieke pompende en ritmische
drums/bas, de swampische gitaarsound en de rauwe stem van John
Fogerty worden weer nieuw leven
ingeblazen.
Het optreden van Up Around The
Band begint rond 21.30 uur in Joppe in de Weteringstraat en de toegang is zoals altijd gratis!

Na jazz, nu film in Bacchus
Aalsmeer - Een heerlijk bandje afgelopen zaterdag in Bacchus. KCA
presenteerde het maandelijkse jazzconcert met dit keer een optreden
van The New Conrad Miller Trio. Het
knusse culturele café was goed gevuld voor dit unieke trio bestaande
uit door de wol geverfde muzikanten. Een originele en frisse mix van
stijlen en sferen werd gebracht en
hier was veel waardering voor. Aanstaande zaterdag 18 februari wordt
Bacchus omgetoverd tot filmzaal.

Welke film vertoond gaat worden,
is te lezen op de website. Aanvang
is 21.00 uur, deur Gerberastraat los
om 20.30 uur. Op de website ook
het programma voor de komende
weken. Op zaterdag 25 februari is er
cabaret door Vincent Geers en liefhebbers van livemuziek wordt aangeraden zaterdag 4 maart naar Bacchus te komen. De viermansformatie New Original Rhyth Architects uit
Utrecht komt optreden.
Foto: www.kicksfotos.nl

Cabaret Vincent Geers: ‘Je
moet het maar durven’
Aalsmeer - ‘Je moet het maar durven’ heet het cabaretprogramma
van Vincent Geers. Op zaterdag 25
februari brengt hij deze voorstelling in cultureel café Bacchus in de
Gerberastraat. Je doet je best om je
niet door angsten te laten leiden. Je
houdt je groot, bent moedig. Maar
wat als je door de mand valt? En
jouw angsten groter zijn dan jezelf?
En waarom is angst eigenlijk zo’n
slechte raadgever? Het kan je toch
ook een hoop ellende besparen.
In de voorstelling ‘Je moet het maar
durven’ pakt Vincent Geers de
angsten aan zonder daarbij zichzelf
of de wereld te sparen. Gewapend
met grappen en goede verhalen zal
hij laten zien dat angst een waardige tegenstander is.
Vincent Geers speelt al meer dan

twintig jaar als stand up comedian
in binnen- en buitenland. Hij is één
van de vaste spelers van het Comedy Café Amsterdam en won in 2007
de jury- en publieksprijs van het
Cameretten festival in Rotterdam.
Naast dat hij zelf speelt is hij ook regisseur en schrijver voor televisie en
theater. Zo schreef hij het afgelopen
jaar teksten voor onder andere Dino (RTL 5), het correspondent Dinner met Mark Rutte, Celebraty stand
up (Comedy Central), Televizierring
gala (NPO1) en the roast of Gordon
(comedy central). Zijn nieuwe show
begint zaterdag 25 februari in cultureel café Bacchus om 21.00 uur.
Deur open vanaf 20.30 uur. Entree is
12 euro. Kaarten zijn te reserveren
via www.cafebacchus.nl of via 0297342657, na 18.00 uur.

Volle zaal voor Ladies Night
Aalsmeer - Een volle zaal afgelopen woensdag 8 februari voor de
Ladies Night in Bioscoop Aalsmeer.
De zaal was gevuld met voornamelijk vrouwen, die kwamen voor de
romantische film ‘Fifty Shades Darker’ en natuurlijk voor de afterparty
met zanger Rick van der Kroon. Een
heel gezellige avond, aldus de aanwezigen, waarvan een groot aantal
liet weten ook present te zullen zijn
bij de volgende Ladies Night. Noteren maar: Deze is op woensdag
15 maart en gedraaid wordt de film
‘Het Verlangen’.
Actie met ‘John Wick 2’
De bioscoop in Studio’s Aalsmeer
presenteert dagelijks diverse films
voor alle leeftijden. Nieuw vanaf vrijdag 17 februari is de actiefilm ‘John
Wick 2’. In dit spectaculaire vervolg
op de hit uit 2014 moet de legendarische sluipmoordenaar John Wick
(Keanu Reeves) zijn pensioen uitstellen wanneer een oud-collega de
macht over een schimmige Italiaanse organisatie probeert te grijpen.
Gebonden door een bloed-eed om

hem te helpen reist John af naar Rome. Daar komt hij tegenover de beste moordenaars ter wereld te staan
in een bloedstollende strijd vol adrenaline die de non-stop actie van het
origineel naar een geheel nieuw level tilt.
Vrijdag te zien om 16.15 uur, zondag 19, woensdag 22 en vrijdag 24
februari om 18.45 uur. Kijk voor het
volledige filmaanbod op de site van
Bioscoop Aalsmeer.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Muziek/Theater/Cabaret
Vrijdag 17 februari:
* De Bandbrouwerij voor muzikanten in N201, Zwarteweg v/a 20.30u.
Zaterdag 18 februari:
* CCR Coverband live in café Joppe,
Weteringstraat vanaf 21.30u.
* Ongeschikt, Urban danceparty in
N201, Zwarteweg v/a 22u.
Zondag 19 februari:
* Optreden Dennis Maarssen in De
Zotte Wilg, Uiterweg 27a,15 tot 19u.
* Band AJ Plug in The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer v/a 16u.
Woensdag 22 februari:
* Theatervoorstelling ‘As I Left My
Father’s House’ bij Doopsgezinde
Gemeente, Zijdstraat 55 vanaf 20u.
Vrijdag 24 februari:
* Feest ‘Exposed’ voor jongeren in
N201, Zwarteweg met rapper Josylvio vanaf 21u.
Zaterdag 25 februari:
* Cabaret door Vincent Geers in
Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Films
Vrijdag 17 februari:
* Actiefilm ‘John Wick 2’ in Bioscoop
Aalsmeer om 16.15u. Ook 19, 22 en
24 februari om 18.45u.
Zaterdag 18 februari:
* Filmavond in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u. Open: 20.30u.
Exposities
Zaterdag 18 februari:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u.
* Expositie Carnavale dell’Arte in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg.
Zaterdag opening op 16u.
Tot en met 12 maart:
* Expositie ‘De Ploegh en route’ in
het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9
om 16u. Open: Donderdag tot en
met zondag tussen 14 en 17u.
Tot en met eind maart:
* Portretten van Amanda Poortvliet
bij PACA in Lakenblekerstraat.
Tot en met 1 april:
* Foto’s van Wendy Noordam bij makelaardij Eveleens in Punterstraat 2.
Tot en met 13 april:
* Exposities Michael Glanz en posters van The Madness in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
Diversen
Donderdag 16 februari:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Bijeenkomst over dementie in Ontmoetingscentrum in gebouw Irene,
Kanaalstraat vanaf 13.30u.
* Vergadering en speelavond DES in
De Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Lezing Groei en Bloei over fietstocht door grensgebied Pakistan in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
3 vanaf 20u.
Vrijdag 17 februari:
* Open Hof Keuken. Maaltijdsoepen

Aalsmeer - Met de ingebruikname van de nieuwe raadszaal, is Radio Aalsmeer gestopt met het rechtstreeks uitzenden van de raadsvergaderingen. De politieke redactie
heeft zich de afgelopen periode gericht op een nieuw programma: Radio Aalsmeer Politiek, kortweg RAP.

een hommage aan de jarige André
van Duin met anekdotes, fragmenten, oude en nieuwe interviews en
veel muziek. Het wordt dus een dolle boel. En meldt Ron nog vol trots:
“Ik krijg net telefoon van André van
Duin zelf. Hij belt mij vrijdagavond
rond 21.45 uur live in de uitzending!”

Vergaderingen/Lezingen
Donderdag 16 februari:
* Openbare bijeenkomst gemeenteraad over welstandsadvies en verslavingsgedrag bij jeugd in raadzaal,
gemeentehuis van 20 tot 22u.
Maandag 20 februari:
* Dorpsoverleg Kudelstaart in het
Dorpshuis vanaf 20u.
Woensdag 22 februari:
* Wijkoverleg Hornmeer in buurthuis
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Vrijdag 24 februari:
* Lezing Ron Moerenhout over boek
‘Laatste boot naar Sint-Helena’ in
Het Boekhuis, Zijdstraat vanaf 20u.
* Lezing en rondleiding Michael
Glanz in gemeentehuis vanaf 15u.

‘Echt Esther’ naar donderdag
In Aalsmeer hebben Ronald de Wee
en Nancy Wong een praktijk voor
de Chinese geneeskunde, genaamd
Zhengqidao. Hun specialisatie is
qigong tuina therapie. Deze wordt
ingezet voor lichamelijke klachten.
Daarnaast zijn zij thuis in onder andere acupunctuur en Chinese kruidenkunde. Heeft u zelf ervaring met
Chinese geneeskunde, of een vraag
erover? Mail naar esther@radioaalsmeer.nl. Met ingang van deze
week ‘Echt Esther’ iedere donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur.

Sport, cultuur en muziek
Iedere zaterdag en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur is op Radio Aalsmeer ‘Weekend Magazine’
te beluisteren. Het is een programma vol sport, muziek en cultuur. Ieder weekend staan er verslaggevers langs de lijn bij de verschillende sportwedstrijden. Met enige regelmaat wordt het gehele radioprogramma zelfs live op locatie gemaakt. Deze zondag komt het echter gewoon vanuit de studio in Studio’s Aalsmeer. Caroline Baarse, Bas
van Tol en Eric Spaargaren nemen
ditmaal de honneurs waar.

Robert van Rijn studiogast
Presentatoren Sem van Hest en Erik
Kreike ontvangen donderdagavond
in ‘RAP’ Robert van Rijn in de studio. De fractievoorzitter van de lokale VVD en tevens kandidaat-Tweede
Kamerlid is te gast om te bespreken
wat er allemaal op de agenda stond
in de vorige raadsvergadering. Telefonisch zullen vertegenwoordigers
van andere partijen naar hun zienswijzen worden gevraagd. Ook u als
luisteraar wordt van harte uitgenodigd uw bijdrage te leveren aan de
discussie, dit kan per mail naar studio@radioaalsmeer.nl, telefonisch
0297-325858 of in de studio zelf.
Hommage aan André van Duin
Ron Leegwater komt vrijdagavond
met een bijzondere aflevering van
zijn Vrijdagavond Muziekcafé. De
bekendste komiek van Nederland
wordt 20 februari namelijk 70 jaar!
Ron is al van kleins af aan groot fan
van André van Duin. Vrijdag dus

Voetbaltrainer Hans Kwaks
Al bijna drie-en-een-half jaar ontvangt het team van ‘Door de Mangel’ wekelijks een gast in de studio.
Een uur lang staat deze Aalsmeerder of Kudelstaarter centraal en
proberen presentatoren Mylène en
Elbert Huijts alles te weten te komen
van hem of haar. Afgelopen maandag was het voetballer Arjan Vreeken die in de studio aanschoof. De
in Aalsmeer-Zuid geboren voetbaltrainer omschreef zichzelf als sociaal, perfectionist en direct. De 159e
gast in ‘Door de Mangel’ wordt
Hans Kwaks. Hij is interim coördinator bij FC Aalsmeer. Maandag 20 februari te horen om 19.00 uur. Radio
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. Uitzending gemist?
Surf naar radioaalsmeer.nl/uitzending-gemist.

STAGE
MUSIC SHOP
KOOPJE:

Microfoon
‘Samson’ R21S
€ 32,NIEUW:

Koptelefoon
‘Audio-technica’
€ 39,95
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op menu. In ‘t Baken, Sportlaan van
18 tot 20u.
* Oude grappenmakers op film en
foto in Inloopcentrum voor ouderen
in Irene, Kanaalstraat vanaf 14.30u.
* Koppelkaarten voor goed doel bij
BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 18 februari:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
* Taxatiedag oude boeken in bibliotheek Marktstraat van 11 tot 15u.
Maandag 20 februari:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd
6-12jr. in Proosdijhal Kudelstaart,
9.30 tot 12u. In De Waterlelie extra
vrijzwemmen hele vakantie.
* Kaartavond Allen Weerbaar in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 21 februari:
* Kaartavond Ons Genoegen in het
Hofplein, ingang Kloosterhof, Clematisstraat vanaf 19.30u.
* Opening Taalcafé in bibliotheek
Marktstraat om 14u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 22 februari:
* Inloop bij Oost-Inn van 9.30 tot
11.30u. In Mikado, Catharina Amalialaan 66.
* Spelletjes voor ouderen (55+)
in wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 tot 16.30u.
* OVAK ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 23 februari:
* Sjoelcompetitie Rijsenhout in De
Reede, Schouwstraat vanaf 19.30u.
Vrijdag 24 februari:
* Combifun voor jeugd in The Beach,
Oosteinderweg, 13.30 tot 16.30u.
24 februari t/m 1 maart:
* Carnaval met Pretpeurders in Kudelstaart met vrijdag jeugdcarnaval,
zaterdag jeugdoptocht en prinsenbal en zondag optocht door dorp.
25 en 26 februari:
* Eerste Crash Radioweekend met
demonstraties en lezing. Zaterdag
en zondag van 11 tot 16u.
* Commedia dell’ Arte weekend in
galerie Sous-Terre. Zaterdag 19.30u.
diner met optreden Opera Familia
en zondag 11-13u. Lezing met spel
en muziek.

André van Duin gaat Ron bellen!

Gevarieerde programma’s
bij Radio Aalsmeer

• Nieuwe Meerbode

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:

Kindergitaar

(3/4) ‘Martinez’

€ 69,-

TIP:

Marktkraam vol met
percussie-instrumenten

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

Voor liefhebbers van reisverhalen

Lezing Ron Moerenhout over
‘Laatste boot naar Sint-Helena’
Aalsmeer - Boekhuis Aalsmeer organiseert vrijdag 24 februari een lezing van Ron Moerenhout over zijn
reisboek ‘Laatste boot naar Sint-Helena’. Het boek is een ode aan een
van de meest afgelegen eilanden ter
wereld. In het boek begint Moerenhout met het verslag van zijn vijf dagen durende bootreis vanuit Kaapstad, tot op heden de enige manier
om Sint-Helena te bereiken. Er is
een vliegveld gebouwd op dit ruige
vulkaaneiland dat ooit aan Nederland toebehoorde, maar dat werd
nog niet in gebruik genomen. Moerenhout nam dus de boot en ging
ter plaatse op zoek naar Nederlandse sporen.
Nadat de Britten Sint-Helena hadden ingenomen van Nederland zijn
ze het gaan gebruiken als gevangeniseiland, met als bekendste gevangene niemand minder dan Napoleon. Moerenhout vond een kaart
waarop de keizer ontsnappingsroutes aanbracht, ontdekte een com-

plot om hem te bevrijden en kwam
te weten dat Napoleon vermoedelijk vergiftigd werd door de man
van zijn minnares. Daarnaast vertelt
Moerenhout de verhalen van andere gevangenen, onder wie de Nederlandse drugssmokkelaar die in
1994 als enige van het eiland wist te
ontsnappen, naar eigen zeggen met
behulp van zelfgemaakte sleutels
en een provisorisch bootje, maar het
blijkt anders te zitten.
‘Wist-ik-nietjes’
‘Laatste boot naar Sint-Helena’ is
een onderhoudend reisboek vol historische ‘wist-ik-nietjes’ en spannende anekdotes. Vrijdag 24 februari geeft de auteur een lezing in het
Boekhuis, Zijdstraat 12 in AalsmeerCentrum. Inloop vanaf 19.30 uur, de
lezing begint om 20.00 uur. Vooraf
aanmelden wordt op prijs gesteld
en kan via boekhuis@boekenhof.nl
of telefonisch via 0297-324454. Entree is 5 euro.
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Expositie De Ploegh in Oude Raadhuis

Favoriete kunstwerk van
suppoost Caroline Horich

Foto: www.kicksfotos.nl

Indrukwekkend KCA concert

Verborgen geschiedenis,
verboden muziek
Aalsmeer - Zondag 12 februari wisten de schrijver Jan Brokken,
Eleonore Pameijer (dwarsfluit) en
Marcel Worms (piano) het publiek
in de Doopsgezinde Kerk - aanwezig bij dit indrukwekkende KCA
concert - met woord en spel te overtuigen dat verhalen over de tweede wereldoorlog steeds weer verteld moeten worden. Jan Brokken
las voor uit zijn boek ‘De vergelding’
en vervlocht de tekst op een uiterst
kundige wijze samen met de werken van Joodse componisten die in
de oorlog in de concentratiekampen
door de Duitsers zijn omgebracht.
Eleonore Pameijer en Marcel Worms
verklankten op sublieme wijze de
gemoedstoestanden van de componisten Dick Kattenburg, Johanna
Bordewijk-Roepman, Leo Smit, Rosy Wertheim, Marius Flothuis, Paul
Hermann en Nico Richter.
Een oorlogsdrama
‘De vergelding’ speelt zich af in de
oorlog in het plaatsje Rhoon. Het
drama dat zich daar voltooide houdt
de gemoederen tot aan vandaag bezig. Wat Brokken heeft geprobeerd
is - na een telefoongesprek met een
vorige generatie domineeszoon uit
Rhoon - het drama een ‘gezicht’ te
geven. Hij velt geen enkel oordeel,
hij ontrafelt en zet de lezer aan het
denken. Ook Brokken is een domineeszoon (zelf na de oorlog geboren) uit Rhoon, hij bracht daar zijn
jeugd door. In 2004 begon Brokken
met zijn boek en in 2004 vond de familie van Dick Kattenburg een doos
op zolder waarin dertig niet eerder
ontdekte composities lagen opgeborgen.
Toen Kattenburg zijn fluitsonate
schreef kon hij niet vermoeden dat
hem zoveel leed stond te wachten,
het stuk is zo hoopvol en romantisch. Kattenburg had zin in het leven, was in de kracht van zijn leven,
had de toekomst nog voor zich, wilde naar Hollywood. Maar het liep
allemaal anders. “Wat gelukkig dat
er nu wel naar deze ‘verboden muziek’ geluisterd mag worden”, verzuchtte Brokken die verder ging
met het voorlezen uit eigen werk. Hij
wist met zijn prachtige stem het indrukwekkende verhaal zo beeldend
te maken dat je als luisteraar stemmingen zoals boosheid, verdriet, onmacht, spijt, maar ook begrip voorbij voelde komen. Niets blijkt zoals

het lijkt en dat kan twee kanten op.
Het is veel erger dan ons voorstellingsvermogen kan bevatten of de
zaak ligt veel genuanceerder dan
in eerste instantie wordt gedacht.
Brokken benoemde het met rake en confronterende voorbeelden.
In de door Marcel Worms gespeelde sonate van Johanna BordewijkRoepman ligt de angst voor de oorlog diep geworteld. Maar wat wil je
als je vanwege een bombardement
in de kelder zit opgesloten en wanneer je deze ruimte verlaat de bovenverdiepingen niet meer bestaan.
Alles, boeken, composities en partituren - een levenswerk - was verdwenen. Het stuk van Rosy Wertheim was juist van een lichtheid. In
het eerste deel had je als toehoorder echt niet zoveel fantasie nodig
om de marionetten aan touwtjes te
zien dansen. Zij maakte de compositie aan de vooravond van de tweede wereld oorlog, was vanuit Frankrijk weer naar Nederland gekomen,
want ach, het kon toch allemaal niet
zo erg zijn.
Veel impact
De vertelling over de gespeelde compositie van Marius Flothuis
nabij het prikkeldraad van kamp
Vught was zo indrukwekkend dat
menigeen even goed moest slikken of een traantje moest wegpinken. Het samenspel van Pameijer en
Worms werd terecht opnieuw geroemd door Brokken. Het KCA concert beleefde een wereldpremière met de uitvoering van een compositie van Paul Hermann - arts 29
jaar oud. “Ach, wat had deze componist nog een mooie werken kunnen schrijven.” Dat de oorlog heel
veel impact heeft gehad op de overlevers is nu nog steeds duidelijke
merkbaar. Blijft de vraag: moeten wij
steeds blijven herhalen, blijven terugkijken? Wie deze indrukwekkende middag heeft meegemaakt zal
het antwoord weten. “Dit mogen wij
nooit vergeten!” Brokken benadrukte tot slot de woorden van een wijze oudere die hij ooit voor zijn boek
opzocht in haar huis. Haar opmerking: ”Als wij niet alles weten, heeft
de geschiedenis geen zin”, spreekt
boekdelen. Over de bloemen voor
de musici en verteller was nagedacht: Oranje tulpen gingen er mee
naar huis.
Janna van Zon

Aalsmeer - De Ploegh, één van de
oudste en meest gerenommeerde
kunstenaarsverenigingen in Nederland, is met 18 kunstenaars neergestreken in het Oude Raadhuis. Er is
van alles te zien van schilderkunst,
grafiek, keramiek, fotografie, tot en
met glas- en beeldhouwkunst en
dat in een verscheidenheid aan stijlen. De stichting KCA houdt het Oude Raadhuis draaiende met de inzet een grote groep vrijwilligers. Reden genoeg om een aantal suppoosten nu eens aan het woord te
laten en te vragen over wat hun favoriete kunstwerk is bij deze expositie. Deze keer de favoriet van Caroline Horich. Zij is, zo schat ze zelf,
alweer een jaar zeven terug begonnen als suppoost. Zelf is ze ook altijd bezig met boetseren en beeldhouwen. Zelf exposeerde ze al eerder in de Witte Boerderij in Hoofddorp, maar ook de Amazing Amateurs kunnen rekenen op een bijdrage van haar hand. Kinderboerderij Boerenvreugd heeft een paar
jaar terug een beeld van haar aangekocht. Haar favoriete kunstwerk
van deze Ploegh expositie is het
kunstwerk ‘Chorus Mysticus I – IX’
van grafisch ontwerper en fotograaf
Erica Welling. “Ja, dit werk springt er
voor mij uit. Die rode ballen stemmen vrolijk. Ik vind het warm, ik vind
het branden, maar ook doven. Het
heeft iets opwindends en tegelijkertijd lijkt het te staan voor het oneindige”, vertelt Caroline Horich.
Volgens de kunstenaar Erica Welling is ‘Chorus Mysticus’ geïnspi-

reerd op de opera Faust van Goethe
en de muziek die componist Robert
Schumann hierbij schreef. Zowel de
legende van Faust, waarin een pact
met de duivel werd gesloten, als
het leven van Schumann werd gekenschetst door dramatiek. ‘Chorus Mysticus’ is de titel van het allerlaatste deel van Faust, de Apocalyps. Het kunstwerk is een abstracte interpretatie en bestaat uit negen
delen. Delen die symbool staan voor
de negen jaren die Schumann nodig had om de muziek te componeren. Met ‘Chorus Mysticus’ wil Welling een ode brengen aan een belangrijk werk van Goethe en Schumann samen.
Het voelen van het zien
Erica Welling is afgestudeerd als
grafisch ontwerper aan ArtEZ, academie voor Beeldende kunsten in
Arnhem. Ze is oprichtster van MRontwerp
[meester-ontwerp].MRontwerp maakt autonoom werk en
werk in opdracht en zoekt in abstractie en figuratie naar afwijking
en authenticiteit, met als hoofddoel:
‘het voelen van het zien’. Zo zijn in
elk zaaltje van het Oude Raadhuis
juweeltjes te bewonderen in een expositie die haar kracht vindt in de
diversiteit van de kunstwerken die
er te zien zijn. Kunstwerken die gemaakt zijn door de professionals
van De Ploegh. De tentoonstelling
loopt nog door tot en met 12 maart
en is elke donderdag tot en met
zondag te zien van 14.00 tot 17.00
uur, Dorpsstraat 9.

Aalsmeer - Vrijdag 24 februari geeft Michael Glanz een lezing
over zijn werk in het gemeentehuis
in combinatie met een rondleiding
langs zijn schilderijen. De lezing begint om 15.00 uur en is vrij toegankelijk.
Michael is al zijn hele leven gefascineerd door kleuren. Schilderen is
zijn passie. Hij heeft een voorliefde
voor het Kubisme, Expressionisme
en Art Deco, waaruit hij zijn inspiratie haalt. Zijn schilderijen zijn opgebouwd uit verschillende lagen kleur,
welke naast elkaar zijn aangebracht
in horizontale, verticale en diagonale vlakken. Zijn stijl kan worden omschreven als Geometrisch Abstractionisme. Naast het schilderen ontwierp Michael ook de ambtsketting van de kinderburgemeester van
Aalsmeer. Tevens deed hij mee aan
het Kunstkastproject en transfor-

meerde hij twee elektriciteitskasten
tot kleurrijke blikvangers.
Fantasy Planets
Sinds een half jaar is Michael bezig
met een nieuw project: Fantasy Planets. Kunststof kerstballen van verschillend formaat beschildert hij in
zijn eigen stijl, waardoor deze veranderen in originele decoratieve objecten. De expositie is tot 13 april te
bezichtigen op de begane grond van
het gemeentehuis. Op de eerste verdieping (niet vrij toegankelijk) hangen grote werken. Bezoekers worden dan ook geadviseerd om vanaf de benedenverdieping omhoog te
kijken naar deze kunst.
Voor de lezing en rondleiding dienen belangstellenden zich vooraf aan te melden bij curator Ingrid
Koppeschaar via hfkoppeschaar@
gmail.com of mobiel 06-36560123.

LEGO BATMAN (3D NL)
BIOSCOOP

De vakantiefilm voor de kinderen!
Prijs: vanaf €6,-

DANA WINNER
21 april - 20.00 uur
Prijs: €29,50

BIOSCOOP

THEATER

NU IN DE BIOSCOOP

THEATER AGENDA

Ron Goossens: Low Budget Stuntman

05-03 - Petra Berger en Jan Vayne

Spokenjagers

21/04 - Dana Winner

Fifty Shades Darker

05/05 - Yes, We Meet Again!

Sing (3D/NL)

07/05 - Ticket to Bollywood

La La Land
LEGO Batman, de film (3D NL)
Huisdiergeheimen (2D/NL)

voor meer informatie:

The Red Turtle

crowntheateraalsmeer.nl

BIOSCOOP

LADIES NIGHT - HET VERLANGEN - 15 MAART

Op 15 maart is het Ladies Night met de film ‘Het verlangen’. Deze komedie gaat over
boeken en... schoenen, heel veel schoenen. “Als de aantrekkelijke schoenenverkoopster
Brigitte met een beroerd manuscript bij uitgeverij Goudemondt aankomt, zien de broers
Marc en Boudewijn direct mogelijkheden. Zij hebben namelijk een literair meesterwerk in
handen van Herman: een onooglijke en stotterende auteur. Ze bedenken een grote wisseltruc, maar of dat de oplossing is?” Tickets à €12,50 bestel je op bioscoopaalsmeer.nl

Postzegel(ruil)beurs in
Parochiehuis zaterdag
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 18 februari gaan de deuren van het Parochiehuis om 09.30 uur weer open
voor de postzegelverzamelaars en
ruilers. De entree is gratis. Ruilbeursleider Cor van Meurs heeft
een mooie presentatie over ‘Apen’
en dat allemaal op brieven en postzegels. Bezoekers kunnen heerlijk
snuffelen in de ruim 110 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 dan ook dankbaar gebruik gemaakt. Voor meer informatie kan ook gekeken worden op de
website www.postzegelverenigin-

gaalsmeer.nl. Daarop is alles vinden
over Postzegelvereniging Aalsmeer.
Zowel op de site als op de ruilbeurs
kunnen de retourkavels van de laatste veiling bekeken worden. Op de
ruilbeurs zijn deze direct te koop.
Mocht dit alles niet voldoende zijn,
dan zijn er nog diverse handelaren met materiaal voor deze hobby.
Bij het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6 is volop parkeergelegenheid. Uiteraard is er ook weer een
verloting met vele prachtige bloemen en planten. De ruilbeurs sluit
zaterdag om 15.00 uur haar deuren.
Voor meer informatie kam eenieder
deze dag terecht bij Cor via 0297343885 of bij Gerboud via 0297345231.

Concert Vivace en Con
Amore: Een feest!

Lezing en rondleiding Michael
Glanz in gemeentehuis

STUDIO’S AALSMEER

Aalsmeer - De zangers en zangeressen van de koren Con Amore en
Vivace vonden het een feest. En gezien de reacties vond het publiek
dat ook! Dat feest vond plaats in de
vorm van een gezamenlijk concert
afgelopen zondag 12 februari in De
Spil te Kudelstaart.
Zoals aangekondigd was er voor elk
wat wils: gezamenlijk waren er onder andere populaire stukken, zoals
You’ll never walk alone en The rose, maar ook Cantique de Jean Racine en het Slavenkoor werden ten
gehore gebracht. Afzonderlijk lieten
de koren ook van zich horen: Con
Amore met een drinklied, volkslied en een stuk van Verdi. De dames van Vivace vertolkten liedjes

van The Beatles en Simon and Garfunkel. En wat te denken van de solo’s van beide dirigenten: Theo van
der Hoorn zong een stuk uit Captain
Noah, terwijl Irma Zethof de toegift (het bekende Funiculi Funicula)
voor haar rekening nam. En dit alles onder geweldige muzikale begeleiding van pianiste Oksana Polman
en op kundige, maar ook humoristische wijze aan elkaar gepraat door
lady-speaker Irene van Gelder.
Kortom, het bleef nog lang onrustig
in de straten van Kudelstaart door
het opgetogen publiek. Aalsmeers
Vrouwenkoor Vivace en Aalsmeers
Mannenkoor Con Amore danken alle aanwezigen voor hun bezoek aan
dit concert!
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Opbrengst voor huiskamerconcerten senioren

Lion’s Salon de Musique
met het Arcadium Trio
Aalsmeer - Na het succes van de
eerdere edities van Salon de Musique in de afgelopen vier jaar organiseert de Lionsclub Aalsmeer wederom zo’n opmerkelijk muzikaal
gebeuren. Dit keer treedt op zondag
5 maart het Arcadium Trio op, bestaande uit Aliya Iskhakova op piano, Stamatis Sachas op viool en Alba
Sánchez López-Rosado. Deze jonge,
enthousiaste musici zullen een afwisselend programma met mooie
romantische muziek voor piano
ten gehore brengen. Het Trio élégiaque van Rachmaninov met prachtige melodieën en een Trio van de
Spaanse componist Turina. Tussendoor kunnen de liefhebbers genieten van een frisse sonate van Beethoven. Met de opbrengst van deze vijfde Salon de Musique organiseert de Lionsclub Aalsmeer samen
met de ‘Stichting de Vrolijke Noot’
huiskamerconcerten voor ouderen
in verzorgingstehuizen in Aalsmeer.
Het concert vorig jaar in Rozenholm
was een groot succes. Eind januari trad ‘de Vrolijke Noot’ op in het

Kloosterhof en ook hier werd mede
door de kleinschaligheid en het directe contact met de muzikanten het
concert heel erg gewaardeerd door
de bewoners. Om er daadwerkelijk
een echte Salon de Musique van te
maken zal deze wederom plaats vinden op een speciale locatie, namelijk in de salon van een goede bekende van de Lionsclub thuis in Kudelstaart. Er is plaats voor ongeveer
40 personen. Het belooft 5 maart
weer een heerlijke muziekmiddag te
worden - in een intieme en bijzondere sfeer - die muziekliefhebbers niet
zullen willen missen. Het programma ziet er als volgt uit: 15.30 uur ontvangst, 16.00 uur start programma
en eindtijd rond 18.00 uur. De kosten zijn 27,50 euro per persoon inclusief koffie/thee, hapjes en drankjes. Toegangskaarten zijn te verkrijgen via Quinten Bunschoten: 0652078646 of q.bunschoten@xs4all.
nl. Let op, het aantal toegangskaarten is beperkt, dus aarzel niet om
snel contact op te nemen als u verzekerd wilt zijn van een plaats.

Con Amore zingt
voor Koos Paauw

voor medewerking aan de dienst ter
nagedachtenis van Koos. Dinsdagmorgen vroeg gingen de zangers op
pad, de kerk was geheel gevuld en
Con Amore zong daarin enkele verzoeknummers. Na de dienst tijdens
de condoléance stond het koor boven in de kerk en verzorgde nog een
aantal liederen. Van vele zijde werd
Con Amore genoemd, het was en
bleef altijd nog Koos zijn koor. De leden zijn dankbaar dat ze mochten
meewerken aan een mooi afscheid
hun erelid Koos Paauw.

Aalsmeer - Aalsmeers mannenkoor
Con Amore heeft zijn oud-voorzitter en erelid Koos Paauw verloren.
Woensdag 1 februari geheel onverwacht is hij overleden. Koos was wethouder in de gemeente Brummen.
Nabestaanden en vrienden van Koos
hebben alles in het werk gezet om
Con Amore naar Brummen te krijgen

16 februari 2017

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

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

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Gatz

N.

20-09-2013 10-02-2017

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.
LAAT UW STEM HOREN!
TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017
U kunt stemmen in ieder stemlokaal in Aalsmeer
Met uw stempas kunt u in elk stemlokaal in Aalsmeer stemmen. Het stembureau dat op uw stempas staat vermeld, is
slechts een voorbeeld. Vergeet niet uw stempas en een geldig
identiteitsbewijs mee te nemen. Zonder deze documenten is
het niet mogelijk uw stem uit te brengen. Als u zelf niet kunt
stemmen, kunt u iemand machtigen. Eind februari ontvangt u
uw stempas en begin maart de kandidatenlijst.
Kunt u zelf niet kunt stemmen? Geef een volmacht af
Bij een volmacht vult u de achterkant van uw stempas in.
Dat kan tot op de dag van de verkiezingen. Deze volmacht
is alleen geschikt als de persoon die namens u gaat stemmen, zelf ook in Aalsmeer stemt. Geef de gemachtigde uw
stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee. Een
kopie van een identiteitsbewijs kan ook via een Smartphone
worden getoond.
Wil u een kiezer in een andere gemeente
voor u laten stemmen?
U kunt ook iemand machtigen die in een andere gemeente
woont. Vraag dan een ‘schriftelijke volmacht’ aan. U vraagt
een schriftelijke volmacht aan met het formulier ‘Verzoek om
per volmacht te mogen stemmen’. Bij uw verzoek voegt u een
kopie van uw identiteitsbewijs toe. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 voor 12.00 uur in ons bezit zijn! U
kunt de schriftelijke volmacht ook aanvragen in het gemeentehuis. Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.
De laatste dag waarop dit kan is dinsdag 14 maart 2017.
Stemmen in een andere gemeente
Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan! Met een kiezerspas kunt u overal in Nederland
stemmen. U vraagt een kiezerspas aan met uw DigiD via de
website met het formulier ‘Verzoek om met een kiezerspas te
stemmen’. Bij uw verzoek voegt u een kopie van uw identiteitsbewijs toe. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart
2017 voor 12.00 uur in ons bezit zijn! U kunt een kiezerspas
ook aanvragen in het gemeentehuis. Neem uw stempas en een
geldig identiteitsbewijs mee. De laatste dag waarop dit kan is
dinsdag 14 maart tot 12.00 uur.
Meer informatie over de verkiezingen vindt u op:
www.aalsmeer.nl.
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TER INZAGELEGGING VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN
‘NIEUW CALSLAGEN 2016’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 9 februari 2017 het bestemmingsplan ‘Nieuw-

Calslagen’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Ingevolge artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening maken zij bekend, dat met
ingang van 17 februari 2017 t/m 30 maart 2017 het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken voor
een ieder ter inzage ligt.
Doelstelling
Het project Nieuw-Calslagen voorziet in de bouw van maximaal 15 vrijstaande woningen en inrichten van het openbaar
gebied rondom het historische kerkhofje Calslagen. Deze bestemmingsplanherziening beoogt het juridisch planologisch
toetsingskader te zijn voor de aanvragen om omgevingsvergunningen en het beoogd gebruik voor de komende tien jaar.
Inzien ontwerp bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Het bestemmingsplan
ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 17
februari 2017 t/m 30 maart 2017 op de volgende wijze voor
een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09A-VG01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstijden
zie: http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.
- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden
zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen.
Indienen beroep
De beroepstermijn start met ingang van de dag na die waarop
het besluit ter inzage is gelegd: 18 februari 2017 en duurt 6
weken. Gedurende de beroepstermijn kan op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening beroep
worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen 2016’ bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden
ingediend door:
- belanghebbenden, mits zij in de voorprocedure tijdig
zienswijzen hebben ingediend, en;
- belanghebbenden die niet verweten kunnen worden geen
zienswijze te hebben ingediend
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Het besluit tot vaststelling
treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt: 1 april 2017, tenzij een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking
totdat op dat verzoek is beslist. Op het vaststellingsbesluit is
afdeling 2 van hoofdstuk I van de Crisis- en Herstelwet van
toepassing. Als gevolg hiervan is er geen pro-forma beroep
tegen het vaststellingsbesluit mogelijk. Dit betekent dat na
afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden
meer kunnen worden aangevoerd.
BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING IN AFWIJKING
VAN HET BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED OOST,
AALSMEERDERWEG 341 (UITGEBREIDE PROCEDURE)
EN EEN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET
GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een
woning op het adres Aalsmeerderweg 341 in Aalsmeer (IDN:
NL.IMRO.0358.OIAVHB02xH-VG01).
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 9 februari 2017
de verklaring van geen bedenkingen afgegeven.
Locatie
Het perceel is gelegen ten noorden van de nieuwbouwwijk
Nieuw Oosteinde in de Oosteinderpolder. Het perceel ligt ten
noorden van de Aalsmeerderweg tussen de woningen Aalsmeerderweg 339 en 343.
De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost. Voor dit voornemen
dient door middel van een uitgebreide procedure voor de
omgevingsvergunning afgeweken te worden van het geldende
bestemmingsplan.
Besluit hogere grenswaarden
Tevens maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij op 3 januari 2017 een besluit hebben genomen
ter vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet
Geluidhinder. Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de
beoogde ontwikkeling en heeft betrekking op het overschrijden van de grenswaarden als gevolg van wegverkeerslawaai
van de Aalsmeerderweg en industrieterrein Schiphol-Oost.
Ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de beschikking, de
ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarde en
de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met
ingang van 17 februari 2017 voor 6 weken op de volgende
wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden
balie: dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen
op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via tel.
0297-387575;
- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, hoe
raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestemmingsplan, bekijk de digitale bestemmingsplannen), via deze
site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te dienen;
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis,
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en 15:30,
donderdag tussen 8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 8:30 en
12:30);
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVHB02xH-VG01

Beroep
Tijdens de termijn van terinzageligging kan door een belanghebbende die ten aanzien van het ontwerp van de omgevingsvergunning tijdig bij het college van burgemeester en
wethouders een zienswijze heeft kenbaar gemaakt en door
de belanghebbende die kan aantonen daartoe redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link:
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20
overheidsorganisatie/33.
Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Rectificatie, vergunning verleend
- Aalsmeerderweg 283 A,1431 CN, het wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van een dakkapel (Z-2016/062253).
Verzonden: 27-01-2017. Toelichting:in de bekendmaking
van 9 februari jl. is een foutief zaaknummer van de verleende vergunning vermeld (z-2017/062253).
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.
- Rietwijkeroordweg 52, 1432 JG, het plaatsen van 6 bouwketen op eigen terrein (Z-2017/006025)
- Copierstraat 3, 1433 NS, het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning (Z-2017/006512)
- Machineweg naast 202, 1432 EV, het aanleggen van een
tijdelijke in- en uitrit t.b.v. het sonderen en vervoeren van
bouwmaterialen (Z-2017/006652)
- Oosteinderweg 122, 1432 AN, het vervangen van huidige
brug door brug van 5m breed met onderheide brughoofden
(Z-2017/006981)
- Mr. Jac. Takkade 35, 1432 CB, het oprichten van een hotel
en het aanleggen van een in- en uitrit (Z-2017/007471)
- Christinastraat 32, 1432 HP, het dichtzetten van de luifel van de carport door een gemetselde gevel met aan de
voorzijde een overheaddeur (Z-2017/007443)
- Mijnsherenweg 20 kwek, 1433 AS , het vergroten van het
bestaande kantoorgedeelte (Z-2017/007729)
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen.
- Vlasakkerlaan 54, 56 en 58, 1431 DJ, het vergroten
van de reeds vergunde bergingen voor waterwoningen
(Z-2016/067790) Verzonden: 03-02-2017. Toelichting: In
de bekendmaking van de aanvraag zijn de huisnummers
50, 52, 54 en 56 genoemd. Dit bleek niet juist.
- diverse locaties in Aalsmeer, 1431 EH, het plaatsen van
meerdere verkiezingsborden t.b.v. de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. ( Z-2016/067683). Verzonden:
03-02-2017
- Cyclamenstraat 70, 1431 SC, het kappen van een berk
(Z-2016/066642) Verzonden: 03-02-2017
- Helling 49 en Kanaalstraat t.h.v. nr. 30 en 32, 1431 BR,
het verleggen van parkeerplaatsen en plaatsen van een
ketenpark (Z-2016/061433) Verzonden: 08-02-2017
- Azaleastraat 17, 1431 SH, het plaatsen van een aanbouw
aan de zijkant van de woning (Z-2016/063114) Verzonden
08-02-2017
- Azaleastraat 3, 1431SH, het oprichten van een schuur
naast de woning. (Z-2016/063816). Verzonden: 08-022017
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
- Salomon Dierkenslaan 1 t/m 39, 1431 EK, het oprichten
van 37 woningen incl. bijbehorende bergingen, privacyschermen en erfafscheidingen. (Z-2016/067227) Verzonden: 10-02-2017. Toelichting: In de aanvraag stond als
lokatieadres Stommeerkade 35/35a (Polderzoom bouwnummers 1 t/m 37), vermeld.
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.
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Stommeerweg 117, 1431 EV, het slopen van het dakbeschot t.p.v. de dakkapel. (Z-2017/005792)
- Aalsmeerderweg 420, 1432 EG, het gedeeltelijk slopen van
een woonhuis en kas. (Z-2017/004893)
- Hornweg 105, 1432 GE, het slopen van een schuur.
(Z-2017/004403)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Romeijnstraat 16, 1433 ND, het plaatsen van een dakkapel
aan de voor- en achterzijde. De beslistermijn is verlengd
met 6 weken. (Z-2017/000746).
- Hortensialaan 79, 1431 VB, het plaatsen van een dakopbouw op een bestaande aanbouw aan de achterzijde van
de woning. De beslistermijn is verlengd met 6 weken. (Z2016/068434).
Procedure afgebroken*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie
- Aalsmeerderweg 47, 1432 CG, het oprichten van een inrichting zijnde groothandel in koffiebonen.(Z-2017/000778).
Toelichting: aanvraag is door de aanvrager ingetrokken.
- Cyclamenstraat 54, 1431 SC, het uitbreiden van de 2e verdieping van een woonhuis. (Z-2016/060044). Toelichting:
aanvraag is door de aanvrager ingetrokken
Geweigerde omgevingsvergunning, 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 weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- aan de Kanaalstraat t.h.v. nr. 30 en 32, 1431 BW, het
kappen van bomen. (Z-2016/061433). Verzonden: 08-022017.
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:
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z-2017/007035), Flyboardsensation van 10 april tot 31 oktober 2017, ontvangen 6
februari 2017
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Ophelialaan 153 (Z-2017/005844) Bamboehof, ontvangen
30 januari 2017
RECTIFICATIE, EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
WAS:
- Dorpsstraat 72 (Z-2017/004441) Hotel Restaurant de Jonge Heertjes, ontvangen 25 januari 2017
MOET ZIJN:
- Raadhuisplein 16 (Z-2017/004441) Hotel Restaurant de
Jonge Heertjes, ontvangen 25 januari 2017
EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 32 (Z-2016/067202) Himalaya Palace / Himalaya Huis, verzonden 7 februari 2017

RECTIFICATIE, TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
WAS:
- Dorpsstraat 72 (Z-2017/004441) Hotel Restaurant de Jonge Heertjes, ontvangen 25 januari 2017
MOET ZIJN:
- Raadhuisplein 16 (Z-2017/004441) Hotel Restaurant de
Jonge Heertjes, ontvangen 25 januari 2017

lijke Ordening en Vergunningen. Als u tevens een mondelinge
toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met
een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden
gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30-12.00 uur.
Een afspraak maken kan via tel. 0297-387 575. Een ieder kan
met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende
bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.

TERRASVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
- Marktstraat 32 (Z-2016/067202) Himalaya Palace / Himalaya Huis, verzonden 7 februari 2017

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Amstelveen.
Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

RECTIFICATIE. 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:
WAS:
- Dorpsstraat 72 (Z-2017/004441) Hotel Restaurant de Jonge Heertjes, ontvangen 25 januari 2017
MOET ZIJN:
- Raadhuisplein 16 (Z-2017/004441) Hotel Restaurant de
Jonge Heertjes, ontvangen 25 januari 2017
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 32 (Z-2016/067202) Himalaya Palace / Himalaya Huis, verzonden 7 februari 2017
WET GELUIDHINDER***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder
is verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het
geluidsapparatuur voor een feest op 25 februari 2017 op het
perceel Sportlaan 43a, 1431HW (Z-2017/007097), ontvangen
7 februari 2017. Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte-

TER INZAGE
t/m 16-03-17 Ontwerpbestemmingsplan ‘3e herziening Woonarken - Uiterweg 159 ’ en ontwerpbestemmingsplan ‘4e herziening WoonarkenUiterweg 154’ met bijbehorende stukken
t/m 23-03-17 Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg (naast) 378 (Z-2016/036160)
(aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (beschikking), de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking hebbende
stukken)
t/m 23-03-17 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning
in afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg Plasoevers 2005, Uiterweg 228 kwek (Z2015/058542). ( aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (ontwerp-beschikking), de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende
stukken)
t/m 30-03-17 Bestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen 2016’ met
de daarop betrekking hebbende stukken
t/m 31-03-17 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarde en de overige daarop
betrekking hebbende stukken m.b.t. beschikking omgevingsvergunning in afwijking van het
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg 341 (uitgebreide procedure) en een
besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
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Nu ook op zaterdag te bewonderen.
De Mercedes-Benz Bestelwagens van Biemond & van Wijk

Onze showrooms in Aalsmeer en Haarlem (Fustweg) zijn nu beide ook elke zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Zo hoe u doordeweeks niet weg bij
die belangrijke klus en kunnen wij u toch optimaal informeren over alle mogelijkheden van Mercedes-Benz bestelwagens. Informeer ook naar onze gunstige
SterService-contracten. Al vanaf € 1,- per dag excl. BTW.

Gratis accessoirepakket op een nieuwe Citan uit voorraad.

De ‘Bestelauto van het Jaar 2016 & 2017’ was nog nooit zo bereikbaar.

Voordeel
tot
€ 7.600,-!

Actie geldig tot 31 maart 2017.

Zolang de voorraad strekt.

Accessoirepakket 1

Accessoirepakket 2

Accessoirepakket 3

• Airconditioning

• Bijrijdersbank

• Laadruimtebetimmering

Trekhaak en sidebars.

Roofrack en sidebars.

Roofrack en trekhaak.

• Audio 10 met Bluetooth
• Cruise control

• Comfortstoel bestuurder
• Trekhaak

• Sidebars
• Achterdeuren

Uw voordeel:

€ 822,-

AdvertentieBESTELWAGENS_291x225_size1.indd 1

Uw voordeel:

€ 901,-

Uw voordeel:

€ 943,-

De Vito 111 CDI L - Bestelauto van het Jaar-Editie
voor slechts € 25.995,- excl. BTW.

Biemond & van Wijk Aalsmeer
Lakenblekerstraat 5-9
1431 GE Aalsmeer
0297 – 324 364

Biemond & van Wijk Haarlem
Fustweg 2
2031 CJ Haarlem
023 – 531 9288

info@biemondvanwijk.nl

www.biemondvanwijk.nl

12-02-17 22:01
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Koninklijke onderscheiding voor Sjaak Kok, al 28 jaar vrijwilliger bij RKDES. Foto: www.kicksfotos.nl

Al 28 jaar heel actief voor de sportvereniging

Onderscheiding voor RKDES
vrijwilliger Sjaak Kok
Kudelstaart - Zaterdag 11 februari heeft Sjaak Kok uit handen van
burgemeester Jeroen Nobel een
Koninklijke onderscheiding ontvangen. De vrijwilliger bij RKDES is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de feestavond
om vrijwilligers te bedanken werd
Sjaak totaal verrast door binnen-

komst van zijn familie, collega’s en
de burgemeester van Aalsmeer. De
eerste burger vroeg Sjaak en zijn
vrouw Meintje om naar voren te komen.
Hij vertelde dat het bestuur van RKDES hem had benaderd om Sjaak
deze avond in het zonnetje te zetten
voor zijn betrokkenheid als toege-

wijde, trouwe en betrouwbare vrijwilliger voor de vereniging. Sinds
1982 is Sjaak Kok een zeer actieve
vrijwilliger bij sportvereniging RKDES. Al 28 jaar is Sjaak scheidsrechter bij de senioren. Daarnaast
is Sjaak al vele jaren jeugdtrainer
met name van de kleinste F-pupillen. Dat betekent twee keer per

week trainen en op zaterdag bij de
wedstrijd coachen. Hele generaties
voetballers zijn bij Sjaak begonnen.
Elke zaterdag en zondag is Sjaak te
vinden bij RKDES. Ook als grensrechter van het eerste team van RKDES bij alle thuis- en uitwedstrijden.
Ook zijn vrouw Meintje is op zaterdag aanwezig bij RKDES. Zij ontvangt de teams, deelt de kleedkamers in en zorgt voor de limonade
en de thee. Sjaak is verder al zo’n 30
jaar medeorganisator en leider van
de driedaagse voetbalkampen en
sleutelbeheerder van de kantine van
RKDES. Tevens is Sjaak consul van
de KNVB en keurt hij de velden voor
de wedstrijden bij alle drie de voetbalclubs in de gemeente Aalsmeer.
De burgemeester noemde Sjaak
een vrijwilliger waar de vereniging
op draait. Om die redenen had het
bestuur van RKDES besloten Sjaak
voor te dragen voor een onderscheiding. Een aanvraag die werd ondersteund door de KNVB en de firma
Kooyman waar Sjaak al sinds 1975
een trouwe werknemer is. Het Koninklijk huis deelde de mening dat
het vrijwilligerswerk van Sjaak een
gouden randje verdiend en besloot
tot de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zijn vrouw
Meintje, familie en collega’s hebben
de uitreiking van de onderscheiding
tot het laatste moment geheim te
houden.
Voor Sjaak kwam deze ‘beloning’ als
een volslagen verrassing. Hij was er
zichtbaar van onder de indruk. De
onderscheiding is meer dan verdiend. Een top-vrijwilliger! Reken
maar dat Sjaak Kok trots is op deze
onderscheiding en RKDES op hem.
Voor echtgenote Meintje had burgemeester Nobel een mooi boeket
bloemen meegenomen.
Foto: www.kicksfotos.nl
gaan en ideeën te bespreken uitleg
geven. De Oude Veiling nieuwe stijl
valt buiten deze tweede trans. Deze nieuwe culturele en sociale impuls valt nog onder de eerste trans.
Hier had Aalsmeer namelijk de realisatie van een groenzone in het
Oosteinde ingediend voor subsidie
en ook groen licht gekregen. Doordat geen overeenkomst kon worden
bereikt met een particulier in dit gebied, kan de groenzone niet verwezenlijkt worden. Het gereserveerde
geld is behouden en mag nog besteed worden en in deze heeft de
gemeente De Oude Veiling voorgedragen. Geen aftrek dus van de
huidige te besteden 20 miljoen euro, die Aalsmeer natuurlijk wel moet
delen met andere rondom Schiphol
liggende gemeenten die ook overlast ondervinden.

Wethouder Robbert-Jan van Duijn en Alexander Smal, projectmanager Stichting Leefomgeving Schiphol.

Wat doen met subsidie Stichting Leefomgeving Schiphol?

Brainstormen over 20 miljoen
Aalsmeer - Brainstormen over
(nieuwe) projecten voor een totaalbedrag van 20 miljoen euro in bijzijn van één van de ‘verdelers’ van
het geld. Het gebeurde woensdag 8
februari in de bovenzaal van De Oude Veiling. De gemeente had inwoners uitgenodigd om mee te bepalen
welke ideeën in aanmerking zouden kunnen komen voor de tweede
trans van de Stichting Leefomgeving
Schiphol. In totaal is 30 miljoen beschikbaar, waarvan 10 miljoen wordt
gereserveerd voor omwonenden van
de luchthaven die als gedupeerden
zonder de SLS buiten de ‘boot’ dreigen te vallen, zo vertelde projectmanager Aleander Smal van de Stichting Leefomgeving Schiphol. Hij legde uit dat de beschikbare gelden
besteed gaan worden aan gebiedsgerichte projecten, die een breed
draagvlak hebben bij de inwoners.
“Wat is uw droom voor Aalsmeer?
Misschien wel een dierentuin of
een achtbaan. Geen idee is te gek.”
Met deze woorden leidde Christianne van de Broek de avond in. Wethouder Robbert-Jan van Duijn van
Schipholzaken haastte hierbij te

zeggen dat de beschikbare miljoenen niet een soort afkoopregeling
is van de luchthaven. “Het betekent
ook niet minder hinder en lawaai,
maar met de gelden van de Stichting Leefomgeving kan het mooie
Aalsmeer nog mooier worden.” Om
eens ideeën van inwoners te horen,
werd de brainstorm-avond gehouden. Projecten die uiteindelijk door
de SLS worden goedgekeurd, worden tussen nu en drie jaar gerealiseerd.
Kritische noot
De animo voor de bijeenkomst was
goed, een mooie opkomst. Alhoewel, met name oudere inwoners
hadden gehoor gegeven aan de oproep en waren naar De Oude Veiling gekomen. En dat is toch eigenlijk best jammer, want in de diverse
wijken zijn allerlei initiatieven door
jonge mensen, die zouden passen
in de ‘eisen’ van de SLS. Een kritische noot was er van Mike van der
Laarse. Hij gaf aan een hard hoofd
te hebben in het ‘brainen’. “Leuk, we
hebben uw idee genoteerd en daarna hoor je niets meer.” Wethouder

Duurzaamheidsbeleid ‘Van
Afval naar Grondstof’
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 14
februari is het maandelijkse informatief overleg gehouden tussen het
college en de fracties. Twee onderwerpen stonden op de agenda. Allereerst is gesproken over het afvalplan 2017-2021. De gemeente
Aalsmeer pakt kansen voor duurzame ontwikkeling aan. Dit geeft zij
concreet vorm door te streven naar
een afvalscheiding van 75% van het
huishoudelijk afval en het terugbrengen van de hoeveelheid restafval naar 100 kilo per inwoner per jaar

in 2020. Dit is in lijn met het duurzaamheidsbeleid van Aalsmeer en
het landelijke programma ‘Van Afval
naar Grondstof’. Het is daarbij van
belang dat een goede balans wordt
gevonden tussen milieurendement,
de kwaliteit van de dienstverlening
en de kosten (en opbrengsten) die
daarmee gepaard gaan. Het college heeft voorgesteld te kiezen voor
omgekeerd afval inzamelen in combinatie met tariefdifferentiatie. De
(financiële) consequenties hiervan
gaan in beeld gebracht worden. Ver-

van Duijn ging hier gelijk op in. “Met
alle ideeën gaan wij serieus aan de
slag, met de betreffende groep gaan
wij verder in bespreking. We willen
zoveel mogelijk projecten neerleggen bij de Stichting Leefomgeving
Schiphol, het is uiteindelijk aan hen
of het idee door de commissie komt
of niet.” Mike van der Laarse gaf aan
liever te zien dat een bedrag gereserveerd wordt voor sportverenigingen om bijvoorbeeld kleedkamers
op te knappen of zaken te verbeteren aan de accommodatie. Ook deze
suggestie wilde de wethouder meenemen.
Geld al besteed?
Maar, hiermee had Mike zijn zegje nog niet gedaan. “We weten allemaal dat het geld al besteed is.”
Huiskamer De Oude Veiling noemde
hij niet, maar in de zaal was merkbaar dat hij dit ‘project’ bedoelde
en dat menigeen net als hij het gevoel had dat de gemeente haar keuze al had gemaakt wat betreft de
besteding van de ‘gift’ van de SLS.
Wethouder van Duijn kwam tijdens
de ronde om samen om de tafel te
antwoordelijke wethouders zijn Ad
Verburg en Jop Kluis.
Drechtdoorsteek
Ook is gesproken over de vaarverbinding van de Westeinderplassen
naar de Drecht. De Drechtdoorsteek
is een belangrijke potentiële nieuwe schakel in het Hollands Plassengebied. Door de rivier de Drecht met
de Westeinderplassen te verbinden
is een snellere vaarverbinding mogelijk tussen het Hollands-Utrechts
Plassengebied en de MRA. Het aantal vaarrondjes wordt uitgebreid en
bestaande routes worden korter. In
het gebied tussen de Metropoolregio’s liggen kansen voor regionale
gebiedsontwikkeling.
De Drechtdoorsteek wordt hiermee

Veel ideeën en projecten
Er zijn deze avond leuke en goede ideeën en projecten genoemd,
waarvan menigeen het waard is om
verder uit te werken en in te dienen
voor subsidie. Met briefjes konden
deze op de gebiedskaart geplakt
worden. Wat dacht u/jij van? Het
Starteiland in ere herstellen, meer
recreatie langs de Westeinderplassen ook een strandje aan het water in Kudelstaart, verder ontwikkelen van Cultureel Erfgoed (onder andere De Watertuinen van de stichting De Bovenlanden), een hertenkamp in Kudelstaart, het pontje bij
de Pontweg terug, het VVA-terrein
aan de Dreef herinrichten, het terrein bij het Proefstation aan de Linnaeuslaan een impuls geven, een
feest voor jongeren in Oosteinde,
het Dorpshuis in Kudelstaart ook inrichten als ‘huiskamer’ en/of het organiseren van een kunstroute voor
kinderen.
Alle ideeën en projecten zijn besproken, er zijn draagvlakken gevormd
en suggesties samen gevoegd. Al
met al een vruchtbare avond. Aan
de gemeente nu de taak om alles te
bundelen, zover mogelijk enigszins
verder uit te werken en vervolgens
neer te leggen bij de Stichting Leefomgeving Schiphol. Hopelijk kan de
SLS de creativiteit en samenwerking
van de gemeente en de inwoners
waarderen en krijgt Aalsmeer een
leuke bijdrage. Gezien het enthousiaste en de serieuze aanpak van de
aanwezigen is 20 miljoen misschien
niet eens genoeg…
Door Jacqueline Kristelijn
de aanjager van het verzilveren van
kansen op het gebied van verbeterde routestructuren, nieuwe vormen
van waterrecreatie voor verschillende doelgroepen, natuur, landschap
en cultuur. Samen met de gemeenten Kaag en Braassem, Nieuwkoop
en Uithoorn worden voorbereidingen genomen om in 2017 een Kansenonderzoek te doen naar een
aantal scenario’s met programmamogelijkheden, de economische betekenis alsmede de technische en financiële aspecten.
Over de mogelijkheden van gebiedsontwikkeling
presenteerde
landschapsarchitect Feek Loos diverse ideeën. Op de doorsteek is positief gereageerd. Verantwoordelijk
wethouder is Jop Kluis.

Gemeente werkt aan de
openbare ruimte
Aalsmeer - De afgelopen jaren
heeft de gemeente Aalsmeer hard
gewerkt aan de verbetering van de
openbare ruimte. Er hebben renovaties plaatsgevonden van zowel riolering, wegen, bruggen, groen en waterpartijen.
Daarnaast zijn diverse nieuwe wegen en fietspaden aangelegd. Op de
website van de gemeente wordt een
toelichting gegeven op enkele projecten die in 2016 zijn uitgevoerd en
een overzicht van de projecten die
in 2017 van start gaan.
Wethouder Ad Verburg: “Het college
wil dat de openbare ruimte er goed
uit ziet. Dat is niet alleen belangrijk
voor inwoners, maar ook voor ondernemers en bezoekers. Wij werken voortdurend aan de kwaliteit
van de openbare ruimte. Achter de
schermen spelen wij in op toekomstige ontwikkelingen, zoals de Nieuwe Aalsmeerderlaan en de Onge-

stoorde Logistiek Verbinding Greenport van FloraHolland naar de N201,
zodat vrachtverkeer van de veiling sneller naar Schiphol kan rijden. We werken zo efficiënt mogelijk. Als wij bijvoorbeeld een weg opbreken voor het vernieuwen van de
riolering, passen wij wanneer mogelijk ook direct de inrichting van de
buitenruimte aan. Ook bereikbaarheid en verkeersveiligheid spelen
een belangrijke rol. Hierdoor moeten wij gefaseerd werken: niet alles in één keer. Door de gemeente
is een begin gemaakt met het wegwerken van achterstallig onderhoud. De gemeente blijft investeren
in de vernieuwing en onderhoud
van de openbare ruimte, sportfaciliteiten en recreatieve voorzieningen.
Daarnaast vindt het college het belangrijk dat de centra van Aalsmeer
en Kudelstaart levendig en aantrekkelijk blijven.”

Wethouder Verburg bezoekt
activiteiten Vita Amstelland
Aalsmeer - Op 8 februari heeft
wethouder Ad Verburg samen met
directeur Sjaak van der Linde en
Ghoesna Janmohamed van Vita
Amstelland een bezoek gebracht bij
Vita Amstelland. De wethouder nam
deel aan diverse activiteiten van Vita
Amstelland in Aalsmeer. Zo bezocht
hij de koffie- en spelletjesgroep in
de Parklaan, het financieel café in
de Oude Veiling dat in samenwerking met Humanitas wordt georganiseerd en was bij de activiteit Meer
bewegen voor ouderen in het buurthuis aan de Roerdomplaan.
Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg: “De activiteiten die Vita Amstelland organiseert zijn goed voor
de sociale cohesie en tegen eenzaamheid. Nu, door de veranderingen in de zorg, de vaak oudere inwoners van Aalsmeer langer thuis
blijven wonen is het belangrijk dat
ze andere inwoners ontmoeten en
actief blijven. De activiteiten van Vi-

ta Amstelland zorgen daar mede
voor. De mensen die ik tijdens de
activiteiten gesproken heb genieten er van en blijven hierdoor actief.”
Vita Amstelland is een laagdrempelige organisatie voor ouderen en
biedt advies, psychosociale hulpverlening en maatschappelijke ondersteuning in de regio Amstelland. Vita Amstelland geeft mensen de mogelijkheid om actief deel te nemen
aan de samenleving. Vaak kunnen
inwoners die zelf oplossen, maar
soms lijken problemen zo groot dat
ze hulp van anderen nodig hebben. Aankloppen bij vrienden, familie of bekenden is niet altijd makkelijk. Met veel vragen kan men bij
Vita terecht en er wordt als nodig
doorverwezen. Vita biedt hulpverlening zowel individueel als in groepvorm. Gesprekken bij Vita zijn gratis
en voor iedereen. Kijk voor activiteiten of meer informatie op www.vitaamstelland.nl.

Dorpsoverleg Kudelstaart
Kudelstaart - De Dorpsraad Kudelstaart nodigt belangstellende
inwoners uit voor het Dorpsoverleg op maandag 20 februari vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis. Kennis kan gemaakt worden met Helma Keesom, de opvolger van Frans
Huijbregts als ‘buurtverbinder’. Er
wordt voorlichting gegeven over
wat te doen als het financieel tegenzit door Jessica Helsloot van het Financieel Café. Het parkje bij de Albrechtstraat wordt opnieuw ingericht. Vraag die veel bewoners be-

zig houdt: “Worden de weggehaalde bomen nog vervangen?” De wijk
Proosdij-Noord wordt afgebouwd.
Stichting Leefomgeving Schiphol
heeft miljoenen beschikbaar voor
initiatieven die de leefbaarheid van
Kudelstaart bevorderen. Welke initiatieven zijn er en welke kunnen rekenen op voldoende draagvlak? Na
de pauze is er alle ruimte voor vragen en suggesties. Het bestuur van
de Dorpsraad rekent weer op veel
betrokkenheid bij het wel en wee in
Kudelstaart. U/jij komt toch ook?

Laat uw/jouw stem horen!

Stemmen in elk stemlokaal
voor 2e Kamerverkiezingen
Aalsmeer - Op woensdag 15 maart
zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Kiezers mogen bepalen welke 150 Nederlanders namens hen de komende vier jaar
volksvertegenwoordiger mogen zijn.
Laat uw stem niet verloren! Met uw
stempas kunt u in elk stemlokaal in
Aalsmeer stemmen. Het stembureau dat op uw stempas staat vermeld, is slechts een voorbeeld. Vergeet niet uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
Zonder deze documenten is het niet
mogelijk uw stem uit te brengen.
Eind februari ontvangt u uw stempas en begin maart de kandidatenlijst. Kunt u zelf niet stemmen? Geef
een volmacht af Bij een volmacht
vult u de achterkant van uw stempas in. Dat kan tot op de dag van
de verkiezingen. Deze volmacht is
alleen geschikt als de persoon die
namens u gaat stemmen, zelf ook in
Aalsmeer stemt. Geef de gemachtigde uw stempas en (een kopie
van) uw identiteitsbewijs mee. Een
kopie van een identiteitsbewijs kan
ook via een Smartphone worden getoond. Wil u een kiezer in een an-

dere gemeente voor u laten stemmen? U kunt ook iemand machtigen
die in een andere gemeente woont.
Vraag dan een ‘schriftelijke volmacht’ aan. U vraagt een schriftelijke volmacht aan met het formulier
‘Verzoek om per volmacht te mogen stemmen’. Bij uw verzoek voegt
u een kopie van uw identiteitsbewijs toe. Het formulier moet uiterlijk
vrijdag 10 maart in het bezit van de
gemeente zijn! Wilt u in een andere
gemeente stemmen? Vraag dan een
kiezerspas aan! Met een kiezerspas
kunt u overal in Nederland stemmen. U vraagt een kiezerspas aan
met uw DigiD via de website of met
het formulier ‘Verzoek om met een
kiezerspas te stemmen’. Bij uw verzoek voegt u een kopie van uw identiteitsbewijs toe. Het formulier moet
uiterlijk vrijdag 10 maart in het bezit
van de gemeente zijn! Een kiezerspas aanvragen kan ook in het raadhuis. Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee. De laatste dag waarop dit kan is dinsdag
14 maart tot 12.00 uur. Meer informatie over de verkiezingen is te vinden op: www.aalsmeer.nl.
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8.000 euro bij het benefietconcert in
The Beach met de band Supertribute, de sponsoring van OSA van 2.500
euro en de groepen 6 en 7 van Antoniusschool, die dit keer door het verkopen van stroopwafels 1.131 euro hadden opgehaald, dat ook weer
verdubbeld werd door OSA. En tevens dankzij enkele mooie particuliere initiatieven, zoals onder andere
de opbrengst van de verjaardag van
Luci Beumer. Heel veel dank aan allen. De dankbaarheid van de mensen in Nepal die ik gesproken heb,
is ook heel groot.”

Op 13 mei benefietavond voor watervoorzieningen

Mooie bestedingen opbrengst
van Nepal Benefiet Aalsmeer
Aalsmeer - Joke van der Zwaan,
organisator van Nepal Benefiet
Aalsmeer bezocht Nepal na de aardbeving. In april en mei 2015 werd
Nepal getroffen door een vreselijke aardbeving. De opbrengst van
de benefietconcerten met optredens
van veel bandjes en een grote markt
in de zomer dat jaar in N201 en de
vele stortingen bracht totaal 12.500
euro op. Dit hele bedrag is toen besteed aan noodhulp. Er is inmiddels
al aardig wat opgeknapt in de streken waar Joke dit jaar geweest is,
maar er zijn nog erg veel plaatsen
waar hulp hard nodig is. Helaas doet
de regering niet altijd wat zij beloven op dit gebied. En toch blijven
de Nepalezen opgewekt. Joke: “Het
raakt mij steeds weer hoe de mensen die ik spreek in Nepal omgaan

met tegenslagen, zelfs na zo’n vreselijke aardbeving heb ik toch weer
heel veel vrolijke, positieve mensen
ontmoet.”
Schoolprojecten Chepang Hills
Joke vertrok half oktober weer naar
Nepal om de projecten te gaan bekijken die met de opbrengst van het
benefietconcert in februari 2016
gesponsord zijn. Twee ingestorte
schooltjes in de heuvels van Chepang Hills zouden worden wederopgebouwd. Eén ervan Latauli school,
bezocht Joke het afgelopen jaar.
“Het was een hele klim om er te komen, maar zeker de moeite waard.
De school was bijna klaar en het ziet
er nu al fantastisch uit. De leraren en
kinderen zijn er erg op vooruit gegaan. Er is nu aardbevingsbesten-

dig gebouwd, er zijn meer klaslokalen, dus minder kinderen in de klassen, en er is water! Met een warm en
dankbaar gevoel namen wij afscheid
van de directeur van de school en
de kinderen. Na de meegenomen
schriften, pennen en kleurplaten uitgedeeld te hebben zijn we aan de
tocht terug naar beneden begonnen.
Het was hartverwarmend en ik weet
weer heel goed waarom wij samen
dit werk doen. Het andere schooltje
dat we gesteund hebben heet Supar
en is nog in aanbouw. Hopelijk kan
ik ook daar dit jaar heen om te bekijken. Het is de klim waard.”
Heel veel dank
Joke vervolgt: “We konden dit alles
vorig jaar realiseren door weer een
geweldige opbrengst van in totaal

Sander Bosman: ‘Mijn familie verklaarde mij voor gek’

Een jeep met veel verhalen
Aalsmeer - Een legerjeep die heel
wat los maakt bij de familie Bosman.
Zo mag je de legendarische en klassieke Willy’s jeep uit 1943 wel betitelen. Sander Bosman vertelt over
de jeep die jarenlang als afgedankte gebruikswagen in de loods stond
van het bedrijf Bosman Kassenbouw. “In 2007 ontstond het idee
om de jeep te gaan restaureren.
Mijn familie verklaarde mij voor gek;
‘Dat gaat je nooit lukken.’ Voor een
groot deel heb ik de reparatie zelf
gedaan, maar omdat ik toch meer
kunstenaar ben dan techneut, liep
ik tegen behoorlijk wat technische
struikelblokken aan. Had inmiddels
Onno Middelkoop leren kennen, en
zijn technische kennis was meer
dan welkom, van hem heb ik een
hoop geleerd.” Ook de hulp van zijn
Engelse oud-collega Barry was hierbij onmisbaar. Na zeven jaren zwoegen kon de jeep eind 2014 de weg
weer op.’
Toertochten
Ook stond er nog een Harley Davidson ‘Liberator’ in de schuur. “Onno
kwam op het lumineuze idee deze
motor voor mij te restaureren, terwijl ik verder kon met de jeep. ‘Dan
heb je vast iets om op te rijden’, was
zijn gedachte.” Nu rijdt Sander met
de jeep of de Harley - in authentieke
militaire kleding - mee met de toer-

Ruit woning
ingegooid
Aalsmeer - Rond één uur in de
nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11
februari is een ruit ingegooid van

‘Pechvogels’ de
deur uitgewerkt
Aalsmeer - Op zondag 12 februari rond kwart over acht in de avond
is geprobeerd een woning aan de
Oosteinderweg (nummers 300 tot
400) te betreden van een oudere inwoonster. Er werd aan de achterdeur geklopt en de bewoonster
heeft de deur open gedaan. Bij de
deur stonden twee vrouwen, die zeiden pech te hebben met de scooter en vroegen om een telefoonboek
voor het nummer van de ANWB.
De bewoonster vertrouwde het niet
en heeft de twee ‘pechvogels’ met
haar rollator de deur uitgewerkt.
Op het moment dat de bewoonster
in gesprek was met de twee vrou-

tochten van de club ‘Keep them rolling’ Onder andere ‘The Red Ball Express’, een jaarlijkse toertocht die
in september wordt georganiseerd
door ‘Keep them rolling’ en het
Crash Museum 40-45. “Mijn vrouw
rijdt ook regelmatig mee, zelfs mijn
dochters kan ik zo nu en dan enthousiast krijgen om in de jeep te
stappen. Al is de ‘verkleedpartij’
soms wel een struikelblok. Maar wie
weet denken zij daar later anders
over, begrijpen zij dat de kleding
een toegevoegde waarde heeft. Het
zal wel een beetje de leeftijd zijn”,
glimlacht de trotse vader. De meidagen zijn drukke tijden, dan worden
er heel wat ritten met de klassieke
jeep of Harley gereden. Of Sander
ook mee rijdt met Aalsmeer roest
niet? “Tot op heden slechts een paar
keer met de Harley, als de agenda
het toelaat rijd ik de komende editie weer mee.”

is in de familie behoorlijk wat voorgevallen tijdens de oorlog, dat zijn
best heftige verhalen. Deze verhalen en de overgebleven spullen probeer ik bij elkaar te krijgen, zodat er
een mooi beeld ontstaat van de familiegeschiedenis. Wat ik nog eens
hoop te doen is met de jeep het
spoor van mijn familie te volgen. De
opa van mijn vrouw is aan het einde van de oorlog vanuit het Duitse
Bochum naar Lekkerkerk komen lo-

Benefiet voor drinkwater
Op 13 mei wordt opnieuw een benefietconcert georganiseerd in The
Beach voor drinkwater voor Nepal.
Joke: “In verschillende van de bergdorpjes in Chepang Hills is nog geen
water. Zelf ervaarde ik vooral na die
barre voettocht, dat water in deze
hitte en met het moeten afleggen
van zulke grote afstanden te voet,
enorm belangrijk is. Ik zie steeds
nog het beeld voor mij van een kind
bij de Latauli school, dat genoot van
het water dat ze met haar handjes
in haar gezicht plonsde. Dat beeld
raakte mij zo dat ik, samen met
Dhruba Giri, organisator van onze projecten in Nepal, heb besloten
om als volgend project nog een dorp
in Chepang Hills aan watervoorziening te helpen. We zijn hard bezig
om te onderzoeken wat de mogelijkheden daarvoor zijn, want het is een
hele klus om op die hoogte en zonder wegen de spullen daarvoor ter
plekke te krijgen.” Joke hoopt daarom op weer een mooie opbrengst
na het benefietconcert op 13 mei in
The Beach. Wie er gaan optreden is
nog een beetje een verrassing, maar
de vaste bezoekers van de benefietavonden, kunnen al een beetje weten wat ze te wachten staat; in ieder
geval een spetterende rockavond.
Dus noteer alvast in de agenda.
Meer foto’s, filmpje en verslagen
zijn te bekijken op de site: www.nepalbenefietaalsmeer.com. Ook kan
de facebookpagina Nepal Benefiet
Aalsmeer geliked worden om op de
hoogte te blijven. Vragen? Mail naar
nepalbenefiet@gmail.com
pen en heeft daar een verslag over
geschreven. Die tocht zou ik graag
eens met de jeep overdoen.” En dan
is er ook nog de belangstelling voor
Indonesië. En ook die verzameling
beperkt zich niet tot een paar naslagwerken. “Mijn oom Adriaan
is op Java in 1949 in zo een zelfde jeep als ik nu heb op een bermbom gereden en heeft het niet overleefd. Via via vernamen wij dat hij
daar een meisje zwanger heeft gemaakt. Wij zijn gaan zoeken en via
‘Tros Vermist’ hebben wij haar in
2011 gevonden. Blijkt zij ook nog in
Nederland te wonen.” Het kan toch
wonderlijk lopen in het leven.

wen, hoorde zij ook gerommel bij de
voordeur. Mogelijk was er een derde persoon bij betrokken. De politie gaat er van uit dat de twee de
bewoonster hebben willen beroven
en benadrukt met klem om vooral geen ‘vreemde’ personen zomaar binnen te laten, doe zeker in
de avond niet gelijk de deur open en
bel bij onraad direct 112. Agenten
zijn ter plaatse gegaan en hebben
een zoektocht gehouden, maar de
twee zijn niet aangetroffen. Het gaat
om twee vrouwen van 20 en van 50
jaar. Beiden waren donker gekleed,
spraken met een accent en zijn omschreven als Oostblok-types. Mogelijk zijn er omwonenden of getuigen
die de twee vrouwen ook gezien of
gesproken hebben. Zij worden verzocht dit te melden bij de politie via
0900-8844.

Dorpshuis De Quakel viert
25 jarig jubileum
De Kwakel - Op 25 februari aanstaande viert dorpshuis De Quakel
haar 25 jarig bestaan. Al een dag
eerder, op 24 februari, is er een geweldige muziek-bingo, waarmee de
festiviteiten geopend worden. De
muziek-bingo begint om 20.00 uur.
Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd. Het belooft een heel gezellige avond te worden. Wie herkent
de muziekfragmenten het snelst
en het best? Goud van oud, schlagers, carnavals hits, Nederlandstalige muziek, hits van nu? Alles komt
aan bod, dus er is voor elk wat wils.
Ben jij die muziekkenner, herken jij
de meeste fragmenten? Dan word jij
beloond met mooie prijzen. Of kom
gewoon voor de gezelligheid en verhoog de sfeer door de fragmenten
die je herkent uit volle borst mee te
zingen. Het feest op 25 februari begint, net als op 24 februari, om 20.00
uur. Die avond zijn er wat optredens
en is er alle gelegenheid om eens

gezellig bij te praten met anderen
die het dorpshuis bezoeken of een
warm hart toedragen. Die avond is
ook de trekking van de loterij die
wordt georganiseerd ter gelegenheid van het vijfde lustrum. Wilt u
een kans maken op een van de vele
prachtige prijzen, dan kunt u vooraf, maar ook op de avond zelf, voor
2 euro per stuk loten kopen. Vanaf heden ook op de volgende vier
adressen: Gerberalaan 22, Gerberalaan 28, Kerklaan 16 (dorpshuis)
en Jozeflaan 9. Het bestuur van het
dorpshuis nodigt bij deze alle oudbestuursleden, verenigingen die
in het dorpshuis hun ‘thuis’ hebben, (oud-)vrijwilligers, leden van
de Kwakelse Ondernemersvereniging, Rick FM, leveranciers, sponsoren en andere belangstellenden
uit voor het feest op 25 februari. Edward en zijn team staan klaar om u
die avonden, zoals gebruikelijk, tot
in de puntjes te verzorgen.

Auto te water, bestuurder
gaat er vandoor
Aalsmeer - Op woensdag 8 februari om half negen in de avond heeft
een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Oosteinderweg. Een auto
met vier inzittenden was in de sloot
naast de weg beland. In de auto zaten drie kinderen en een volwassene. Met hulp van omwonenden zijn
de vier op het droge geholpen. De
drie kinderen zijn door buurtbewoners opgevangen tot de ambulancedienst en de politie arriveerden.
De 32-jarige bestuurder van de auto ging er na het ongeval snel vandoor. Agenten hebben de achtervolging ingezet en de man alsnog aangehouden. Hij verkeerde onder in-

vloed van alcohol of drugs. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.
Na onderzoek bleek dat de 32-jarige man gesignaleerd stond voor
het niet betalen van boetes. Er staan
bedragen open voor duizenden euro’s. De procedure is direct naar justitie gegaan. De drie kinderen waren ongedeerd, maar zijn voor onderzoek vervoerd naar het VU-ziekenhuis. De weg is enige tijd afgesloten geweest voor onderzoek ter
plaatse. Mogelijk is een stuurfout
gemaakt, maar de exacte oorzaak is
nog niet bekend. De auto is uit het
water getakeld.
Foto: Marco Carels.

Janna van Zon

Botsing bromfiets en auto

In de voetsporen van de familie
De verzameling beperkt zich niet
tot deze klassiekers. Er is ook de
geschiedenis van de tweede wereld oorlog. “Ik ben zeer geïnteresseerd in spullen uit de tweede wereldoorlog. Verzamel deze ook. Tja…
het is inmiddels behoorlijk uitgebreid en neemt steeds gekkere vormen aan. Dat heeft ook zeker te maken met de familie geschiedenis. Er
een sloopwoning aan de Machineweg. De politie denkt aan vernieling, maar mogelijk is geprobeerd
het huis te betreden. Burgernet is
ingeschakeld voor getuigen, maar
vooralsnog heeft dit niet geleid tot
het vinden van de dader(s). Er loopt
een onderzoek.

Diverse activiteiten op 24 en 25 februari

Aalsmeer - Op zaterdag 11 februari
om kwart over elf in de ochtend zijn
een auto en een bromfiets gebotst
op de Zwarteweg, bij het Spoorlijnpad. Mogelijk was de hevige sneeuw
oorzaak van het ongeval. De 19-jarige bromfietser uit Aalsmeer is met
onbekend letsel vervoerd naar het
Amstelland ziekenhuis. Agenten

hebben de brommer ter bewaring
meegenomen naar het politiebureau. Inmiddels is de licht beschadigde bromfiets opgehaald. Ook de
auto liep enige schade op. De bestuurster, een 49-jarige vrouw uit
Rijsenhout, was hevig geschrokken,
maar bleef ongedeerd.
Foto: Marco Carels

Politie blij met alerte inwoners
3 Winkeldieven
betrapt!
Aalsmeer - In een supermarkt op
het Poldermeesterplein zijn op vrijdag 10 februari twee winkeldieven
betrapt. Een 33-jarige man met een
woonadres in Schiedam dacht even
over vijf uur in de middag de winkel
te kunnen verlaten met tien stuks
voedingsmiddelen, waaronder ham
en repen. Om zeven uur in de avond
is opnieuw de politie opgeroepen

naar de super te komen. Een 47-jarige vrouw uit Amstelveen dacht een
tas vol met boodschappen onder de
kassa langs mee te kunnen nemen.
Op zaterdag 13 februari om drie uur
in de middag hebben agenten in
een supermarkt aan de Aalsmeerderweg een 25-jarige winkeldief
zonder vaste woon- of verblijfplaats
aangehouden en meegenomen
voor verhoor. Door medewerkers
was gezien dat de macaroni, worst
en sinaasappelsap in zijn jaszakken
liet verdwijnen. De drie moeten zich
verantwoorden bij justitie.

Vakantieouder: Gun een
kind een fijne vakantie
Aalsmeer -Voor kinderen die in
moeilijke omstandigheden opgroeien is buiten spelen of een gezellig
thuis geen vanzelfsprekendheid. Vakantie is iets uit verhalen van ande-

ren. Niet iets waarover zij zelf mee
kunnen praten. Sanja Duijvestijn
hoorde van Europa Kinderhulp. “Als
kind van gescheiden ouders belandde ik ooit een aantal weken in een

Aalsmeer - Het aantal woninginbraken is afgelopen week gedaald,
maar de politie blijft de komende
periode alert. Er blijft in alle wijken
extra gecontroleerd worden. Aan inwoners is gevraagd vreemde voorvallen of personen in de buurt te
melden. Afgelopen dinsdag 7 februari om kwart over twee in de middag kreeg de politie telefoon van
een bewoner uit de Ophelialaan, hoge nummering. Vlakbij bij zijn huis
kwam de man oog in oog te staan
met een man, geheel in het zwart
gekleed, een capuchon op en met

een sjaal voor zijn mond. De man
bleef naar hem staren. Toen de bewoner zijn blik afwendde en daarna nog gauw keek, was de man verdwenen. De politie is gelijk een ronde gaan doen in de buurt, maar de
betreffende man is niet aangetroffen. Het gaat om een man van ongeveer 1.80 tot 1.85 meter lang met
een mager postuur. Ondanks dat
deze melding niets opgeleverd heeft
en de man mogelijk geen kwaad in
de zin had, is de politie blij met alle
oren en ogen van inwoners. Dus blijf
bellen bij onraad: 0900-8844.

kindertehuis, toen mijn moeder ziek
werd. Mijn broertje en ik zaten tijdelijk in Seinpostduin te Scheveningen.
Diep onder de indruk waren wij van
de kinderen die er permanent verbleven. Kun je zelf iets voor een kind
in zo’n situatie betekenen? Toen ik
hoorde dat de Stichting Europa Kinderhulp jaarlijks zo’n 1300 kinderen
uit binnen- en buitenland ontvangt
ben ik zelf vakantieouder gewor-

den.” Wil je ook iets kunnen betekenen voor kinderen, meld je dan via
de website: europakinderhulp.nl of
per mail: info@europakinderhulp.nl
Op de site staan ook de data van de
kinderreizen deze zomer. Liever direct en rechtstreeks contact met een
medewerker/vrijwilliger van Europa
Kinderhulp bij u in de buurt? Bel dan
Carola Demmink via 023-8224647 of
Jolanda Langedijk via 072-5039231.
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te onderhouden. “Als ik thuis kom
van zo een dag, dan voel ik mij koning te rijk. Ik heb heerlijk gezond
werk gedaan in de open lucht. Het
geeft mij nieuwe energie, juist omdat het iets totaal anders is dan mijn
dagelijkse werk. Ik kan het echt iedereen aanraden. Juist het met elkaar werken is fijn, er is een saamhorigheid omdat je allemaal bezig
bent voor een goed doel. Want de
werkzaamheden zijn gewoon nodig
om het landschap zijn schoonheid
te laten behouden. Het is gewoon
fantastisch om te doen.” Blossen op
de wangen, pretogen, werkhandschoenen, een paar stevige stappers, kleding dat tegen een stootje kan. Het plezier spat er af bij één
van de deelnemers die met de zaag
in de weer is bij een te vergelijken
vrijwilligers natuurproject.

Groep oprichten voor onderhoud in Oosteinderpoelgebied

Landschap Noord-Holland
zoekt vrijwilligers

Aalsmeer - De Natuurorganisatie
Landschap Noord-Holland is eigenaar van het natuurgebied Oosteinderpoel, gelegen rondom de Molenpoel tussen de Oosteinderweg, de
Mr. J. Takkade en Oude Meer. “De
Oosteinderpoel is een prachtig afwisselend natuurgebied met rietlanden, broekbossen en water, veel
water. Daarom is het gebied alleen
per boot te bezoeken. Het is een
lappendeken van landjes en eilandjes dichtbegroeid met berken en elzen. Er zijn een paar open stukken,
drassige graslandjes, waar het in
de zomer paars ziet van de echte
koekoeksbloem. Er zijn er voor de-

ze streek bijzondere planten te vinden, zoals dopheide, zonnedauw en
veenbes. Tussen de bossen en het
riet ritselt het van de water- en rietvogels. Een natte oase te midden
van veel economische activiteit.”
Dit zijn de woorden van Lothar Valentijn, boswachter bij de Stichting
Landschap Noord-Holland.
Genieten van natuurschoon
Landschap Noord-Holland wil graag
een vrijwilligersgroep oprichten
voor onderhoudswerk in dit natuurgebied. Met elkaar zagen, snoeien,
maaien, hooien of kleine reparaties
verrichten. In een boot van één van

de lokale seringenkwekers trekken
de vrijwilligers het natuurgebied in.
“Enerzijds is de inzet van vrijwilligers voor een niet zo rijke stichting als de onze uiteraard waardevolle hulp, anderzijds is het een
mooie manier om dit verborgen natuurschoon voor mensen uit de regio leefbaar en ‘eigen’ te maken”, aldus de boswachter.
“Fantastisch om te doen”
Gelukkig zijn er altijd weer mensen
te vinden die zich graag willen inspannen om de natuur waar zo veel
mensen van genieten en flora en
fauna ongestoord hun pracht tonen,

Werkdag op 24 februari
Om samen het landschap in het
Oosteinderpoelgebied mooier te
maken, zoekt boswachter Lothar
Valentijn vrijwilligers. Voor hen die
geïnteresseerd zijn: Op vrijdag 24
februari is de eerste ‘werkdag’ gepland. Verzamelen om 9.30 uur
op de Mr. J. Takkade nummer 8 in
Aalsmeer-Oost, op het erf van seringenkweker Maarten Maarse.
Vanwege het werk op en rond het
water is de minimumleeftijd 12 jaar.
Als men fit is, is er in principe geen
maximumleeftijd. Komt u indien
mogelijk op de fiets, want de parkeergelegenheid is beperkt. Neem
zelf een lunchpakket mee, en kleedt
u op het weer. Voor koffie/thee en
koekje wordt gezorgd, evenals gereedschap en werkhandschoenen.
Het werk start om half tien en omstreeks half drie is de groep terug
op het beginpunt.
Aanmelden vooraf graag bij de boswachter via l.valentijn@landschapnoordholland.nl. Voor meer informatie kan contact opgenomen
worden via 023-5848052 of 0633326402
Janna van Zon

“De huiskamer is geboren”

CDA heeft vertrouwen in
plannen Oude Veiling
Aalsmeer - Tijdens de gemeenteraad van afgelopen donderdag heeft het CDA haar vertrouwen uitgesproken in de plannen
om de Oude Veiling tot de Huiskamer van Aalsmeer om te toveren. Eppo Buskermolen sprak namens de CDA-fractie: “De Huiskamer van Aalsmeer is geboren. Het
CDA is hier zeer verheugd over. Een
kamer waar inspiratie, ontplooiing,
participatie en ontmoeting voor iedereen centraal zal staan. Wij realiseren ons dat het ongeveer 50.000
euro per jaar gaat kosten, maar als
je dit afzet tegen de enorme kosten
die de gemeente aan sport uitgeeft
is het niet veel. Wij mogen, ja we
móéten ons zelfs inzetten voor onze
samenleving, voor de inwoners van
Aalsmeer en Kudelstaart.” Het CDA
vindt het ook belangrijk dat mensen
met een beperking een belangrijke
inbreng zullen krijgen in dit project.
De heer de Bruin van Ons Tweede
Thuis bepleitte in de laatste commissievergadering nog eens de belangrijkheid hiervan.
Loopt de gemeente een financieel

risico? “Wij kunnen natuurlijk niet
in de toekomst kijken en het is zeker een uitdaging, maar wel een uitdaging waar eenieder zijn of haar
schouders onder wil zetten om dit
mooie plan tot een succes te maken.
Wel wil het CDA graag periodiek op
de hoogte gehouden worden door
het college over de voortgang.”
Historische waarde
Het CDA is het eens met AB en eerdere inspreker Joop Kok om het gebouw zoveel mogelijk in ere te herstellen. “Het is niet voor niets een
Aalsmeers monument met een grote
historische waarde voor Aalsmeer.”
De fractie van Pact sprak over de
meerwaarde voor de samenleving,
iets wat voor het CDA een belangrijk punt is.
Buskermolen sprak ook zijn teleurstelling uit in de VVD omdat zij geen
geld overhebben voor dit mooie
plan, waarin zowel sociale als culturele en maatschappelijke functies
de ruimte krijgen. Hij eindigde zijn
betoog met alle participanten veel
succes toe te wensen.

11 Maart op de Westeinderplassen

Boten en deelnemers gezocht
voor schoonmaakactie SPIE
Aalsmeer - SPIE start het jaar weer
met een nuttige actie. Iedereen met
een beetje gevoel voor de schoonheid van de natuur moet zich wel
eens schamen voor het afval wat er
op veel plaatsen te zien is. Nederland lijkt wel een land in ontwikkeling op een aantal plaatsen. Als je
wandelt, vaart of rijdt raap dan elke
keer iets op dat daar niet hoort, het
geeft je naast beweging ook voldoening en een bijdrage aan een schonere wereld.
SPIE organiseert zaterdag 11 maart
de jaarlijkse schoonmaakactie op de
Westeinder met steun van NL Doet.
Elk jaar wordt er weer veel gevonden en opgeruimd. Met vele handen verzet je een boel. SPIE zoekt

naast vrijwilligers ook meer boten.
Een vlet, praam of werkschip, want
de boot moet tegen een stootje kunnen en vies kunnen worden. Er zijn
nu nog circa vier weken om binnen
je kennissen en vrienden een boot
te vinden die voorzien van een bemanning (twee à drie personen) en
ook nog enkele vrijwilligers mee kan
nemen om iedereen een leuke dag
en veel voldoening te geven.
Op de site van Spie kunnen vrijwilligers zich aanmelden voor de
schoonmaakactie op de Poel: www.
pramenrace.nl. Hopelijk nemen 11
maart veel inwoners (met boten)
deel. Samen aan de slag voor een
afvalvrij plassengebied in de gemeente.

ingezonden
Protest tegen experiment Oude Veiling
Experiment De Oude Veiling: Is er
voldoende maatschappelijk draagvlak? Het gezegde luidt: Wie zwijgt,
stemt toe. Is dat wel zo? Wordt het
geëiste maatschappelijke draagvlak als criteria door de SLS om

recht te hebben op hun steunfonds voor de Oude Veiling, wel op
de juiste wijze ingevuld en toegepast? Het merendeel van de politiek en met name wethouder van
der Hoeven zelf vinden dat het

Lotgenotenbijeenkomst voor
jonge mensen met dementie
Amstelland - Op dinsdag 11 april
organiseert Alzheimer Nederland
in wijkcentrum Westend te Amstelveen voor het eerst een lotgenotenbijeenkomst voor jonge mensen met
dementie en hun mantelzorgers.
Dementie is een ziekte die vaak in
verband wordt gebracht met ouderdom. Wat veel mensen niet weten
is dat ook dertigers en veertigers
aan deze ziekte kunnen lijden. Minstens 5% van alle mensen met een
vorm van dementie is jonger dan 65
jaar. Voor deze groep mensen is op
dit moment in de regio Amsterdam,
Amstelland en Meerlanden weinig
geregeld. Daarom organiseert Alzheimer Nederland op 11 april 2016
een lotgenotenbijeenkomst.
In de bovengenoemde regio zijn
ongeveer 700 mensen die op jonge leeftijd zijn getroffen door een
vorm van dementie. De ziekte heeft
bij jonge mensen een ander verloop dan dementie op hogere leeftijd. Vaak zijn de mensen nog volop in het arbeidsproces en hebben
zij kinderen die nog thuis¬wonend
en schoolgaand zijn. Dit alles vraagt
om speciale begelei-ding.Toch is er
vrijwel niets geregeld in de regio. De
afdeling Amstelland en Meerlanden
van Alzheimer Nederland wil in deze leemte voorzien door passende begeleiding en ondersteuning in

de regio te regelen voor jonge mensen met dementie en hun naasten (partners, kinderen en mantelzorgers). Eén en ander gebeurt in
samen¬werking met onder meer
het VUmc en het Netwerk dementie
Amstelland en Meerlanden waarin
onder andere Amstelring, Brentano,
Zonnehuisgroep en Vita Amstelland
vertegenwoordigd zijn. Met de lotengenotenbijeenkomst op 11 april
kunnen jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers elkaar van
17.00 tot 19.00 uur ontmoeten en
kunnen plannen gemaakt worden
voor activiteiten in te toekomst. Er
zal onder andere afgestemd worden
of er behoefte is aan een regelmatig
terugkerende bijeenkomst voor jonge mensen met dementie.
Voor deze eerste lotgenotenbijeenkomst wil de organisatie graag
in contact komen met jonge mensen met dementie en hun naasten
uit de regio Amsterdam, Amstelland
en Meerlanden. Kent u mensen die
mogelijk belangstelling hebben? Attendeer hen op dit bericht. Zelf geinteresseerd, op de hoogte blijven
of meedenken? Neem dan contact
op met Jeantien Brugma via dementiejong@gmail.com of 06-23708097.
Meer informatie is te vinden op https://www.alzheimernederland.nl/
jongdementie.

Project illegaal gebruik van
gemeentegronden beëindigd
Aalsmeer - In een brief heeft het
college de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van
het project ‘Aanpak illegaal gebruik
gemeentegronden’. Op dit moment
zijn van de 1.535 in behandeling genomen dossiers er 1.366 afgerond,
ofwel 89%. Omdat de resterende
dossiers nog een klein deel zijn van
het project kunnen deze verder uitgevoerd worden als onderdeel van
het reguliere takenpakket van de
betrokken afdelingen. Het project
is als gevolg hiervan dan ook per 1
januari 2017 als zodanig beëindigd.
Voor de gehele aanpak van het ille-

gale grondgebruik (inclusief handhaving) komen de uitgaven op totaal ongeveer 415.000 euro uit. Begin 2013 is voor dit project 530.000
euro aan verkoopopbrengsten geprognotiseerd bij een optimistisch
scenario. Dit is inmiddels al 75.000
euro meer geworden. De vanaf 2013
tot heden gerealiseerde opbrengsten bedragen zo’n 605.000 euro.
“Hiermee is een positief verschil gerealiseerd van ongeveer 190.000 euro. Dit bedrag is via de opeenvolgende jaarrekeningen toegevoegd
aan de algemene vrije reserve”, aldus burgemeester en wethouders.

Gemeenteraad laat zich informeren

Bijeenkomst welstandsadvies
en verslavingsgedrag jeugd
“Onmisbaar voor de veiligheid”

VVD zet vrijwilligers van
de brandweer in zonnetje
Aalsmeer - De fracties van de VVD
reiken rondom Valentijnsdag taarten uit in veel Noord-Hollandse gemeenten. De actie is bedoeld om
vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
VVD Aalsmeer reikte enkele taarten uit aan de vrijwilligers van de
Aalsmeerse Brandweer. Aanwezig
waren Statenlid Petra Kirch, VVDkandidaat Tweede Kamerlid Robert van Rijn en de fractie van VVD
Aalsmeer.
Robert van Rijn: “De brandweer bestaat bijna volledig uit vrijwilligers
die zich enorm inzetten voor de veiligheid van Aalsmeer en de regio.
De ongeveer 40 vrijwillige brandweerlieden uit Aalsmeer rukken gemiddeld bijna één keer per dag uit
voor een melding. Het gaat daarbij om brandmeldingen of verzoeken tot hulpverlening op zowel het
land als op het water. Daarnaast is
er ook veel aandacht voor preventie.” De laatste decennia is de professionaliteit sterk toegenomen. De
Aalsmeerse brandweer is goed op
haar taken berekend en beschikt
over moderne voertuigen en appa-

ratuur op het gebied van brandbestrijding en hulpverlening. Zorgpunt
is wel het aantal vrijwillige brandweerlieden dat voor meldingen beschikbaar is, nieuwe vrijwilligers zijn
dan ook zeer welkom.

draagvlak ruim voldoende is, als
deze door een gedeelte van de gemeenteraad en de betrokken participerende partijen wordt gedragen.
Maar hoe staat het met het maatschappelijke draagvlak onder de
burgers van Aalsmeer? Helaas, bij
navraag bij de griffie, bestaat er in
Aalsmeer geen referendumverordening en dus zullen we het nooit
weten. Daarom vraag ik de politiek
van Aalsmeer nog eens goed na te
denken over de juiste invulling van:
Maatschappelijk breed gedragen
draagvlak. Als ik wethouder van
der Hoeven hoor uitspreken: ‘Ik
hoop dat alles op zijn pootjes terecht komt’, dan vind ik dat nogal een dunne basis om bijna twee
miljoen in te zetten voor het Experiment Oude Veiling. Hoe kan de politiek zich verantwoorden naar haar
burgers toe, om in deze tijd van
bezuiniging een project als Expe-

riment Oude Veiling met een nog
oningevuld businessplan van start
te laten gaan, te meer omdat twee
oefenprojecten na acht maanden
de deuren hebben gesloten wegens gebrek aan belangstelling?
Er zijn wel betere doelen en instanties waar het geld naar toe zou
kunnen, in plaats van naar zo’n risicovol project, dat wethouder van
de Hoeven voor ogen heeft. Alleen
een intentieverklaring door de belanghebbende partijen is voor zoveel geld niet voldoende, lijkt mij.
Als inwoner van Aalsmeer, behoud
ik me het recht om mijn bezorgdheid en protest op deze wijze te laten horen over dit risicovolle project. Je kan tenslotte het geld maar
één keer uitgeven.

Teamspelers gezocht
De Aalsmeerse brandweer is op
zoek naar stressbestendige teamspelers met een goede conditie.
Voorwaarde is dat je in Aalsmeer
woont en ouder bent dan 18 jaar.
Een opleiding van twee jaar en de
wekelijkse gezamenlijke oefenavond zorgen voor een goede vakbekwaamheid. Meer informatie is te
vinden op: https://www.brandweer.
nl/amsterdamamstelland/wij-zoeken-vrijwilligers
De VVD-fractie was erg onder de
indruk van hetgeen van de vrijwillige brandweer wordt gevraagd. Robert van Rijn, lokaal fractievoorzitter
en kandidaat-Kamerlid voegt daar
tot slot nog aan toe: “Zonder vrijwilligers kan de brandweer niet functioneren. Zij zijn onmisbaar voor de
veiligheid van Nederland”.

Gerard Zelen
Marsstraat 8, 1431 XK Aalsmeer.
zelen@ggschilders.nl

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
16 februari, laat de gemeenteraad
van Aalsmeer zich in een openbare
bijeenkomst informeren over twee
onderwerpen: De praktijk van welstandsadvies en de inzet op preventie van verslavingsgedrag bij de
jeugd. De heer Flip ten Cate, directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, geeft een toelichting
over het nut en de noodzaak van het
welstandsadvies en de relatie met
de nieuwe omgevingswet. Tijdens
de bijeenkomst zal de heer Ten Cate met de raad van gedachten wisselen over de rol die bewoners zelf

kunnen spelen bij het realiseren van
omgevingskwaliteit, de rol die de
gemeente heeft en de toegevoegde waarde van onafhankelijke welstandsadviseurs.
Het tweede deel van de bijeenkomst
geven medewerkers van de Brijder,
GGD Amstelland en de N201 een
toelichting over de inzet van de gemeente, op preventie van drank-,
drugs-, game- en gokverslaving bij
de jeugd. De bijeenkomst vanavond
is van 20.00 tot 22.00 uur wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn
welkom.

Voorjaarsvakantie in ‘t Bos
Amstelland - Word wakker en help
mee op woensdag 22 februari om
12.00, 13.30 of 15.00 uur, want het
voorjaar staat voor de deur. De grote buitenschoonmaak moet gedaan.
Het konijn struikelt over lege blikjes.
Hang het afval aan een grote rammelstok en help het Bos schoonmaken. Een leuke activiteit voor kinderen van 4 tot 9 jaar en hun ouders of
begeleiders in de Voorjaarsvakantie.
Start is bij de Boswinkel en de duur
is een uur. Kosten 5 euro per kind en
2,50 euro per ouder. Aanmelden en
informatie: 020-5456100.

Boskabouterpad: dinsdag tot en met
zondag, tussen 10.00 en 17.00 uur.
Kabouter Puntmuts gaat op avontuur, ga je ook mee? Het Boskabouterpakket kost 7,50 euro en bestaat uit een rugzak met kaboutermuts, loeppotje, kleurplaat, button
en Boskabouteropdrachten (Nederlands- en Engelstalig). De Boskabouteropdrachten kosten los 1,50
euro. Start in de Boswinkel aan de
Bosbaanweg 5. Iedere dinsdag tot
en met zondag geopend van 10.00
tot 17.00 uur. Voor alle info: www.
amsterdamsebos.nl

Toverdokter
Op donderdag 23 februari is de toverdokter in het Bos, om 12.00,
13.30 of 15.00 uur. Kom met je zieke knuffeldier. Met een medicijn van
kruiden, heksensoep en een toverstok maak je je knuffel weer beter.
Voor kinderen van 4 tot 9 jaar en ouders/begeleiders. Start is bij de Boswinkel en de duur is een uur. Kosten
5 euro per kind en 2,50 euro per ouder. Aanmelden en informatie: 0205456100.

Tentoonstelling
Op de bovenverdieping van de Boswinkel is ook de nieuwe tentoonstelling ‘Het Duistere Dierenrijk’ te
zien. Welke dieren worden er wakker als mensen slapen? En wat doen
ze in het donker? Als je wilt weten
welke dat zijn, kom dan kijken. De
tentoonstelling is vrij toegankelijk
en duurt tot en met begin juni.

Speurtochten
Winterspeurtocht: dinsdag tot en
met zondag, tussen 10.00 uur en
15.00 uur. Struin op eigen initiatief
door het Bos en zoek naar verschillende manieren van overwinteren in
het Bos. Duur is ruim een uur. De
kosten zijn 5,60 euro per rugzakje,
geschikt voor 4/5 personen. De borg
is 10 euro contant te voldoen. Rugzakje in de Boswinkel af te halen.
Start Boswinkel.
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Zaai leerschool voor de toekomst

Voor iedereen vanaf 55jr.

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

Sabine Joore: “Ondernemen
is veel omvattend vak”
Aalsmeer -Zaai is een initiatief van
de Gemeente Aalsmeer. Aan de
hand van een coach- traject worden
startende ondernemers gedurende
een half jaar ondersteund. Naast de
master-classes zijn er ook intervisie
bijeenkomsten en een evaluatiegesprek aan het eind van het traject.
Sabine Joore werkt al 24 jaar bij een
internationale zakenreis organisatie.
Ze werkt daar op de afdeling Marketing, Communicatie & Sales. Dat
doet zij drie dagen per week. “Op
de dagen dat ik niet werk, werk ik
toch maar met zoveel plezier dat het
niet als werken voelt. Het is nieuw
en een uitdaging om na 24 jaar in
loondienst nu ook als zelfstandige te
werken. Ik kom er achter dat ondernemen een vak is, een veel omvattend vak.”
Zichtbare bedrijven
“Ik vond social media het leukste
onderdeel van mijn baan en wilde dat meer gaan uitdiepen. Daarvoor volgde ik trainingen en dat resulteerde in een eigen onderneming
SO! Social Media. Ik richt mij vooral
op Facebook en Instagram. Ik zorg
er voor dat bedrijven goed zichtbaar worden op social media.” Dat
er nog heel veel kansen liggen en
er veel valt te verbeteren ziet Sabine als een uitdaging en een geweldige mogelijkheid om uit te breiden.
Op dit moment verzorgt zij onder andere de Facebook pagina voor Meer
Aalsmeer, de ondernemersvereniging in Aalsmeer Centrum. “Ik werk
met de ondernemers vereniging om
er voor te zorgen dat er meer mensen vanuit de regio richting dorp komen en dan met name naar de evenementen, zoals de Sinterklaas intocht, de Geraniummarkt, de Wintermarkt, de Pompoenspeurtocht.” Het
bezoekersaantal is duidelijk stijgende en de reacties bewijzen dat Facebook werkt en zin heeft. Ook winkeliers, ZZP’ers en (kleine/middelgrote) bedrijven, die hun aanbod beter
zichtbaar willen maken, kan Sabine
Joore tot haar klanten rekenen. “Ik
adverteer voor mijn klanten op social
media en adviseer ze hoe zij het een
en ander het beste kunnen aanpakken. Er wordt veel op de berichten
gereageerd en ze worden gedeeld.
Ik zie dagelijks het bewijs dat social

media werkt, zeker ook vanuit de reacties die ik krijg en hoor.”
Durven Dromen Doen
“Ik ben echt een teamplayer, doe
graag dingen samen. Voor mij was
het belangrijkste van Zaai het contact met de andere Zaai ondernemers. Hoe groot het verschil ook is
qua vakgebied ondernemen is ondernemen. Dat kun je delen met elkaar.” Ook heeft de persoonlijke coaching van Anja de Die (Zaai traject
coach) veel betekend de afgelopen
maanden. “Anja heeft mij op nieuwe
wegen gewezen. Zij raadde mij aan
eerst uit te zoeken wat ik echt wil. Zij
heeft mij op goede ideeën gebracht.
Het credo ‘Durven Dromen Doen’
heeft mij echt geholpen. Wanneer je
wordt verteld dat je eerst moet onderzoeken voor je op de ladder gaat
klimmen of deze niet tegen de verkeerde muur aanstaat, opent zij wel
de ogen. Zij laat je zelf denken en
oplossingen zoeken. Ik realiseer mij
dat ik het uiteindelijk zelf doe met
haar steun.”
Van Brabant naar Aalsmeer
Tien jaar was Sabine toen zij met
haar ouders, broertje en zusje van
Brabant naar Aalsmeer verhuisde.
“In begin was het best wennen maar
nu ben ik verknocht aan Aalsmeer.”
Het is dan ook niet zomaar toevallig dat juist zij de ondernemersvereniging Meer Aalsmeer centrum
via social media aan meer bekendheid helpt. “Aalsmeer is te mooi om
het te missen.” Voor meer informatie: Kirsten Verhoef project-organisator via 0297-366182 of info@zaaiaalsmeer.nl
Janna van Zon

Contactavond ‘Gezonde
borsten doen geen pijn’
Aalsmeer - Op donderdag 9 maart
wordt weer de gratis contactavond
‘Gezonde borsten doen geen pijn’
gehouden. Volgens Catinka zijn helaas nog veel te weinig vrouwen zich
bewust van het feit dat ze zelf veel
invloed kunnen uitoefenen op de
gezondheid van hun borsten. Terwijl toch veel vrouwen last hebben
van pijnlijke borsten, soms gepaard
gaand met cystes, ontstekingen en/
of harde plekken. Dit is een vervelende klacht, waarvan door artsen
vaak gezegd wordt dat er weinig
aan te doen is. Dat is echter niet het
geval, het is mogelijk om uw pijnlijke
borsten weer zacht, stevig en pijnvrij te krijgen!
Bijvoorbeeld door het langdurig
dragen van een beugel-BH, wordt
de lymfe doorstroming van de borsten ernstig belemmerd, waardoor
het risico op borstklachten aanzienlijk vergroot wordt. Ook is het gebruik van een deodorant met aluminiumzouten schadelijk voor de
vrouwelijke borst. Het is belangrijk
dat dit soort tips onder veel vrouwen bekend worden, om zo het ri-

sico op complicaties in hun borsten
aanzienlijk te verkleinen. Tijdens de
contactavond komen Nadja Steggink (VLOW massage) en Francine
van Broekhoven (klinisch thermografe) vertellen over hoe u uw borsten zo gezond mogelijk kunt krijgen en over het belang van thermografie daarbij. Nadja heeft een
speciale opleiding gevolgd om de
borstmassage techniek (VLOW) aan
te leren. Over deze techniek en de
toepassingen ervan wil ze graag
meer vertellen. Francine heeft het
eerste boek over borstgezondheid
geschreven, met als titel ‘Handboek
borstgezondheid’. Het boek is in te
zien tijdens de contactavond. Geinteresseerd in dit onderwerp? Dan
bent u van harte welkom op donderdag 9 maart. De avond wordt georganiseerd door Catinka RabbersDekker en wordt gehouden in haar
praktijk aan de Wilgenlaan 14. Het
begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. De contactavonden zijn altijd gratis, wel graag van
te voren aanmelden via info@catinka.nl of 0297-363848, dit in verband
met een beperkt aantal plaatsen.

Wendy v/d Wal-Maas VIP gaste

Make-up artist Mari van
de Ven in drogisterij Mooi
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was er een feestelijke aangelegenheid in de Zijdstraat; een aantal winkeliers had de krachten gebundeld om er een topmiddag van
te maken. Vooral voor VIP gaste
Wendy van der Wal-Maas. Zij was
het die de Facebook actie gewonnen had en de hele dag in de watten werd gelegd. Om te beginnen
mocht ze een prachtige kledingset
uitkiezen bij Shoeby, het werd een
stoere jeans, met donkerblauwe top,
bijpassend jasje en sjaal en laarzen
met flinke hakken.
Kleding, lunch en styling
“Ik mocht uit vier sets kiezen en
mag het nog houden ook!” Aldus de
enthousiaste winnares. We spraken
haar even tijdens de finishing touch
van haar haren in drogisterij Mooi
van der Zwaard. “Na de kleding
kreeg ik een lekkere lunch aangeboden (verzorgd door Bertram
& Brood) en mocht ik vervolgens
naar Stijl & Meer voor mijn kapsel.
Ik heb nog niks gezien!” Jacqueline
van de Haar- en Interieurzaak vertelt wat ze met het haar van Wendy
heeft gedaan: “We hebben het geknipt in de winkel en haar haarkleur
aangepast met een frisse coupe de
soleil, vervolgens heb ik mijn spulletjes meegenomen naar de drogisterij om de styling te doen. Het staat
haar erg goed.” Linda, de compagnon van Jacqueline, kijkt tevreden
toe. Daarna is het tijd voor de makeup van Mari van de Ven. Wendy geniet zichtbaar en vindt het allemaal
helemaal leuk: “Gewoonlijk maak ik
me nooit op, dus ben zeer benieuwd
naar het resultaat en het komt goed
uit, want ik ga vanavond naar de Ladies of Soul in Ziggo Dome.”

Mari: “Het was een goeie dag”
In drogisterij van der Zwaard is het
een komen en gaan van belangstellenden. Er wordt gezorgd voor
een hapje en een drankje. Ook zijn
er enkele bezoekers die zich laten opmaken aan de ruime tafel
in het parfumeriegedeelte. De basis wordt verzorgd door een medewerkster van de drogisterij, Mari
doet de ogen. Een bezoekster is duidelijk net geweest. Haar make-up is
prachtig gedaan. “Ik ben zeer tevreden. En ook bij mij komt het goed
uit, want ik heb vanavond een etentje. Daar ben ik nu helemaal klaar
voor.” Aldus een van de ongeveer
twintig dames die zich heeft laten
opmaken door de bekendste Makeup artist van Nederland, Mari van
de Ven. Zijn laatste ‘klant’ is Wendy en zij kijkt na afloop goedkeurend in de spiegel. “Wow, het is echt
mooi geworden!” Natuurlijk maakt
uw verslaggeefster van de gelegenheid gebruik om Mari een paar vragen te stellen. Hoe heb je deze middag ervaren Mari? “Heel erg leuk.
Het is een prachtige winkel met hele leuke mensen en een ruim assortiment. Ik gebruik altijd de producten van Mooi en doe dit uiteraard vaker, maar het was heel relaxt én ik werd erg goed verzorgd!
De make-up van Wendy heb ik helemaal gedaan, bij andere bezoekers deed ik alleen een onderdeel.
Ja, het was een goeie dag.” Jolanda van der Zwaard heeft er wel oren
naar om dit evenement vaker te organiseren in samenwerking met Corien, de winkelcoach van Parfumerie Mooi. “En dan natuurlijk weer
samen met winkeliers uit de straat.
Het was echt ontzettend geslaagd.”
Door Miranda Gommans

Geldunit van Rabobank
op het Praamplein
Aalsmeer - Maandag 6 en dinsdag
7 februari werden er klinkers verwijderd en groot gat gegraven en
woensdag 8 februari is ie geplaatst,
de geldunit van de Rabobank. Op
het Praamplein is tegenover de Albert Heijn een mooie plek gevonden
voor de unit waar over ongeveer een
maand geld getrokken en gestort
kan worden. En hiermee biedt de
Rabobank dan weer haar volledige
dienstpakket. Bij de aankondiging
van de verhuizing naar de Zijdstraat
werd reeds gezegd dat de automaten voor geld trekken en storten niet
bij het nieuwe onderkomen zouden
komen. Dit in verband met ramkra-

ken, die regelmatig gepleegd worden. Onlangs zelfs nog heel dichtbij, in Uithoorn. De Rabobank wil de
nieuwe winkelruimtes en bovenwoningen graag netjes houden en de
veiligheid niet in gevaar brengen.
Volgens de planning zou de geldunit rond maart in gebruik genomen
kunnen worden en gezien de voortvarendheid gaat dit wel lukken. Geld
trekken kan overigens ‘gewoon’ nog
in eigen dorp, bij de automaat in de
Rabobank in de Zijdstraat en straks
dus ook op het Praamplein. Voor
geld storten dienen klanten voor nu
nog even uit te wijken naar de kantoren in Uithoorn of Hoofddorp.

Recordopbrengst Müller’s
Multi Moorkop actie

Kudelstaart - In het kader van Valentijnsdag 14 februari organiseerde Kaaswinkel ‘Een blokje om’ in
Kudelstaart een actie waarbij een
mand met heerlijke producten te
winnen was. Met de liefdesmand!
Deze mand met uiteraard lekkere
kaassoorten en andere ambachte-

lijke lekkernijen, was de hoofdprijs
van de kassabonactie. Ieder die zijn
kassabon inleverde, maakte kans
op deze prijs. Gelukkige winnaar is
Carla Korenwinder geworden. Ineke Saarloos van de kaaswinkel heeft
dinsdag 14 februari de liefdesmand
uitgereikt.

Abstract schilderen in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 21 februari is er van 14.30-16.30 uur een gezellige creatieve
middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´. Deze middag kunt u mee doen met
een workshop abstract schilderen o.l.v. Henk van Utrecht.
De materialen zijn aanwezig. Kosten €7,50. Dit is incl. koffie of thee.
Voor meer informatie kunt u bellen met de gastvrouwen 0297- 820979.
Thema avond: Stamppotten avond in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op vrijdag 24 februari is er een thema avond. Deze avond is de beurt aan
de “ S TAM P P OT T EN”. Heerlijk stamppot buffet uit eigen keuken!
menu: een heldere groentesoep + balletjes, stokbrood met kruidenboter
# rucola stamppot met paprika, klein speklapje # stamppot witlof met
chorizo, klein balletje gehakt # Indonesische hutspot met rundvlees
# prei prol met saucijs en als dessert frambozenvla met naar keuze
slagroom. Aanvang 17.30 uur. Voor reserveringen kunt u bellen met tel.
0297-820979.
Woensdagavond diner in restaurant ‘Voor Elkaer’
Voor het menu van 22 februari kunt u kijken op facebook of contact
opnemen met een van onze gastvrouwen. De
kosten van dit menu zijn € 10,- p.p.
Voor vragen of reserveringen
0297 - 82 09 79.

Royal FloraHolland

Valentijnsdag zorgt voor
topomzet in sierteelt
Aalsmeer - De week voor Valentijnsdag is voor de internationale bloemensector, en dus ook voor
Royal FloraHolland, een van de
drukste weken van het jaar. De aanvoer van bloemen is afgelopen week
bijna verdubbeld ten opzichte van
een normale week. Royal FloraHolland heeft ruim 300 miljoen bloemen en ruim 20 miljoen planten verhandeld. De weekomzet bedraagt
zo’n 140 miljoen euro.
Rood
Rozen, tulpen en chrysanten in een
roodtint zijn in deze periode veruit
het populairst, maar ook pasteltinten verkopen in het voorjaar goed.
Royal FloraHolland verhandelde
zo’n 100 miljoen rozen, 120 miljoen
tulpen en 23 miljoen chrysanten. De
vraag naar andere soorten bloemen
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Bedrag van 6.638 euro voor KiKa

Liefdesmand van ‘Blokje om’
voor Carla Korenwinder

Partnergroep in Ontmoetingscentrum Irene
Vrijdag 24 februari 10.15–11.45 uur thema: Voorbereiden onzekere
toekomst. Thuis, Verpleeghuis of niet meer willen.
Zorgt u voor een partner met bijvoorbeeld dementie? Dat zorgen kan
een zware belasting zijn. Deelnemen aan een gespreksgroep kan helpen
om de dagelijkse praktijk wat te verlichten. De bijeenkomsten worden
georganiseerd door het Ontmoetingscentrum, in samenwerking met
Vita welzijn en advies. In de gespreksgroep vinden partners de gelegenheid om andere mensen in eenzelfde situatie te ontmoeten en elkaars
ervaringen te delen. De onderlinge uitwisseling kan u tot steun zijn in
het dagelijks proces. Het thema is een hulpmiddel, niet leidend. We kunnen bespreken wat op dat moment aan de orde is.

Aalsmeer - De eindstand van
de vijfde editie van Müller’s Multi Moorkop voor KiKa is weer hoger dan vorig jaar. Van 6 tot en met
11 februari werd bedrijven gevraagd
moorkoppen te kopen om medewerkers in ziekenhuis, zorgcentra
en instellingen te trakteren. Van elke verkochte moorkop wordt 50 eurocent geschonken aan de stichting
Kinderen Kankervrij. Uiteraard kon
iedereen smullen van deze lekkernij. Menig inwoner kocht een doosje
om bijvoorbeeld de buren of vrienden te trakteren. Het aantal ver-

kochte moorkoppen stijgt nog ieder
jaar. In 2015 namen 5432 personen
een hap in een Müller’s Multi Moorkop, in 2016 smulden dubbel zoveel
mensen van deze lekkernij voor het
goede doel: 11.156 in totaal. En met
de actie van 6 tot en met 11 februari dit jaar is opnieuw een record
geboekt. Er zijn 13.277 moorkoppen gekocht. Geweldig! En dit levert het mooie bedrag op van 6.638
euro voor KiKa. Binnenkort gaan
Sven Müller en Mike (Multi) van der
Laarse de cheque overhandigen aan
het bestuur van deze stichting.

Alcoholvrij

Aalsmeer - Eén maand alcoholvrij.
Dat is wat ik in februari ben. Ja, ik
hoor je denken, de kortste maand.
Dat klopt, maar ik ben 31 januari reeds begonnen. Nou ja, gestopt
dus. Geen witte wijntjes, waar ik zo
van hou, geen likeurtje bij de koffie en zelfs kersenbonbons sla ik
over. Ik zat laatst in een restaurant
en de vis van de dag was witvis in
witte wijnsaus. Een duidelijk favoriet
sausje, maar ook die nam ik niet.
Ik sla een beetje door. Ik weet het,
maar ik wil het goed doen. De reden is simpel; ik wil gewoon eens
kijken of ik het kan, ik wil mijn lever, na de drukke decembermaand
en de daaropvolgende januari met
al zijn feestjes en nieuwjaarsrecepties, eens wat rust gunnen en ik wil
zien of ik er qua uiterlijk wat van opknap. Al die kreukels in mijn gezicht
worden er niet minder op na avondjes doorzakken en de katers duren
steeds langer.
Ook vroeg ik me af of ik er wat kilo’tjes door zou verliezen, maar dat
valt vies tegen! Ik ben nu over de
helft, maar er is nog geen gram af!
Teleurstellend. Echt een tegenvaller.
Ik moet me er echter niet door laten ontmoedigen zeggen lotgenoten. “Je lichaam moet er gewoon
een beetje aan wennen.” Ja, ja, zijn
dat dan de afkickverschijnselen?
Nou, ik ga gewoon niet meer op die
weegschaal voorlopig. Ik zou er zowat een borrel van gaan nemen. En
het gaat me juist prima af. Ik neem
tijdens uitjes gewoon water in een
wijnglas en proost vrolijk mee met
de meute. Het nadeel is wellicht dat
ik wat eerder afhaak, omdat ik mensen om mij heen soms langzaam
aangeschoten zie worden en dat
is op zijn zachtst gezegd nogal irri-

zoals gerbera’s, lelies en alstroemeria’s is voorafgaand aan Valentijnsdag eveneens hoger dan gebruikelijk.
Ook planten zijn populaire geschenken voor Valentijn. De afgelopen
week werden zo’n 3,5 miljoen orchideeën, 1,5 miljoen potrozen en
500.000 anthuriums verhandeld.
Export
Het merendeel van de verhandelde
bloemen wordt geëxporteerd naar
landen in West-Europa. Vooral in
Duitsland, Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk uiten mensen liefde en
waardering voor hun dierbaren met
een bos bloemen op Valentijnsdag.
In Nederland en Duitsland geeft
men graag een gemengd boeket.
Britten en Fransen kiezen daarentegen vaker voor een bos rozen.
tant. Ben ik ook zo als ik drink? Niet
leuk. Het lijkt nu wel of ik me dagelijks volgooi in de regel, maar dat is
helemaal niet zo. Doordeweeks als
we thuis zijn trek ik niet zomaar een
fles open als we samen zijn en al
helemaal niet als ik alleen ben. Ook
manlief neemt eerder een glas melk
dan dat ie op maandag een biertje opentrekt uit zijn werk. Maar we
hebben zo vaak iets gezelligs en ik
pakte op een gegeven moment wel
iedere gelegenheid aan om een witje in te schenken. Zoiets sluipt erin.
Dat was bij mij ook zo met roken.
Vierenhalf jaar geleden rookte ik
nog een pakje in de week. Op zich
niet veel, maar eerder redde ik het
met een pakje in de maand en dus
stopte ik radicaal. Alles of niets. Met
alcohol ga ik dat niet doen hoor. Ik
vind het veel te gezellig en lekker
bij het eten. Een lekker visje zonder
witte wijn vind ik gewoon minder
smaken. Echt waar. Het zit dus niet
alleen tussen mijn oren. Ik ga begin maart gewoon weer een glaasje
nemen, maar ik hoop dat ik er wat
van opsteek de laatste weken van
februari.
Als ik er eentje neem, of twee, dan
ga ik proberen om er geen gewoonte meer van te maken dat die fles op
moet. Dat moet me toch lukken. De
laatste loodjes gaan nu beginnen.
Ik ga er nog even voor. Proost! Oh,
en als je mijn prestatie wilt belonen;
Chardonnay is mijn favoriet! Hihi.
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Sneeuwpret
in Aalsmeer!

Aalsmeer - Wat was het prachtig wit overal. De sneeuw betoverde afgelopen weekend het landschap en gaf plezier aan groot en klein. Er
zijn in veel tuinen en op velden sneeuwpoppen en andere ‘kunstwerken’ gemaakt en natuurlijk zijn de sleeën (eindelijk) van zolder of uit
de schuur gehaald voor een gezellig middagje glijden. Het plezier was
van korte duur, maar er is voor honderd procent genoten. Een cadeautje in het weekend. Via de mail mocht de redactie vele foto’s ontvangen en via de oproep op de website vulde de mailbox met nog meer
sfeerfoto’s. Nog even nagenieten dan!

Een iglo voor de auto!
Foto: Nancy Wong

Hierbij een foto van Nigel Dukker
samen met z’n sneeuwpop. Een emmer als hoed, een pluim als bezem
en een mooie rode sjaal. Prachtig!
Foto: Jeroen Dukker

Een mooie, witte deken voor de
planten en bomen.
Foto: Leonie Keessen
Samen een sneeuwpop maken in de tuin.
Foto: Ria Scheewe

Het gemeentehuis in een prachtig wit sneeuwlandschap.
Foto: Hedzer de Haan

Harde werkers zijn Jestin en Dean
Combe en Cas Ter Horst. Tweeënhalf uur hebben ze lopen bouwen
(met een beetje hulp van de papa’s)
op de mooie besneeuwde velden
van FC Aalsmeer. Dit met een heuse
fraaie iglo als resultaat.
Foto: Ton Ter Horst

Kudelstaart - Tijdens de stevige
vorstdagen vorige week is er door
een groep vrijwilligers hard gewerkt
om op de skeelerbaan aan de Wim
Kandreef een landijsbaan te maken.
Enkele avonden is water op de baan
gespoten en dit leverde iedere dag
een mooier resultaat op. De ijslaag
werd dikker en gaf een goede, gladde baan.
Zaterdagmorgen 11 februari om negen uur ging de baan open en direct werd door een grote groep inwoners de schaatsen aangedaan

Goodluck lieve buurtjes. Gemaakt
in de Clantstraat. Of er waardering was voor deze barricade van
sneeuw? Jawel hoor, de buurtjes
hebben lol gehad!
Foto: Erna Berghoef

Schaatspret (helaas) van korte duur

Skeelerbaan Kudelstaart
omgetoverd tot ijsbaan

het ging steeds beter. Belangrijk is
om schoon water te gebruiken, maar
dat viel niet mee omdat het waterpeil in de gracht om de skeelerbaan
erg laag was.” Op vrijdagavond werden door een team van 25 leden van
de schaatstrainingsgroep de grootste hobbels en bobbels verwijderd en
nog een nieuwe filter van water opgespoten. Helaas waren de weergoden de ijsmakers niet goed gezind en
begon het te sneeuwen. Met vereende krachten werd dit verwijderd, zodat op zaterdagochtend 11 februari
de baan gereed was om op te gaan
schaatsen. Vanaf 9.00 uur hebben
heel veel kinderen gebruik gemaakt
van deze uniek mogelijkheid om weer
eens op natuurijs te kunnen schaatsen in het eigen dorp. Fantastisch om
de kinderen te zien genieten, uitgelaten als ze zijn als ze een hele ronde hebben gereden. Het was jammer
dat de temperatuur in de loop van de
ochtend boven nul kwam en rond één
uur in de middag een eind kwam aan
de ijspret. De natuurijscommissie kan
terugkijken op een succesvol traject
om een schaatsbaan te maken. Er zijn
veel verbeterpunten geconstateerd,
maar het team is enthousiast en zal in
de toekomst zeer zeker opnieuw pogingen wagen om een ijsbaan te realiseren. Rest nog om iedereen te bedanken die op wat voor manier dan
ook heeft bijgedragen tot dit geweldige stukje Hollandse nostalgie.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

en gestart met een rondje. Dat er in
Kudelstaart geschaatst kan worden,
ging van mond tot mond en al snel
was het gezellig druk.
Helaas voor alle schaatsliefhebbers
was de pret maar van korte duur.
Om één uur in de middag moest de
baan weer gesloten worden vanwege de ingezette dooi. Maar, het blijft
nog even vriezen dus wie weet is er
binnenkort weer een mogelijkheid
om een rondje te schaatsen in Kudelstaart!
Foto: www.kicksfotos.nl

Een nachtje sneeuw schuiven...
Aalsmeer - Zaterdag 11 februari om half acht in de avond werden medewerkers van de Meerlanden gebeld om in actie te komen om
de gladheid te bestrijden in de gemeente. Aalsmeer en Kudelstaart
moesten sneeuwvrij gemaakt worden.
Gerrit vertelt: “Met het eerste rondje strooien kregen we de weg niet
zwart. Wij zijn terug naar de Meerlanden gegaan, hebben het schuifbord erop gezet en een nieuwe
vracht zout (5.000 kilo) meegeno-

Aalsmeer - Alle voetbalwedstrijden waren afgelopen weekend afgelast. Geen gras te zien, de velden
waren bedekt onder een dikke laag
sneeuw. Het leverde een prachtig
plaatje op.
Foto: www.kicksfotos.nl

Kudelstaart - In de afgelopen week
is de natuurijscommissie er in geslaagd om de skeelerbaan in Kudelstaart om te toveren in een ijsbaan. Met vereende krachten is in
twee nachten een ijslaag van ruim
één centimeter aangebracht waarop geschaatst kon worden op zaterdagochtend. In een eerder periode in januari werd niet adequaat gereageerd op de weersvoorspellingen,
waarbij enige graden vorst werd aangekondigd. “Dat gaat ons niet meer
gebeuren”, aldus initiatiefnemer Nico Kuipers, die een natuurijscommissie in het leven riep. Voorheen werden dergelijke activiteiten geïnitieerd
door de IJsclub, die helaas is opgeheven. “Dit kunnen we niet laten gebeuren. Als bestuur van de Schaatstrainingsclub moeten we dit oppakken
om in Kudelstaart, als het kan, er voor
te zorgen dat er op de skeelerbaan
geschaatst kan worden.” In de nacht
van woensdag op donderdag werden
bij lichte vorst de eerste laagjes aangebracht. IJsmeester Peter Kuipers:
“Als je denkt dat het kan, moet je niet
wachten. Met de trekker en giertank
ging het niet eenvoudig, maar we
kregen toch een laagje.” Donderdagochtend 9 februari werd de baan met
kalk besproeid om smelten te voorkomen waarna in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw door regelmatig sproeien de laag dikker werd.
Drijvende kracht Kees Alewijnse:
“Het is lastig te bepalen hoeveel water moet worden aangebracht, maar

Schaatsen op landijsbaan

men om de strijd met de sneeuw
verder aan te gaan. Om drie uur in
de nacht stopte het met sneeuwen
en toen waren we om zeven uur in
de ochtend klaar met strooien en
schuiven. Het werd op een gegeven
moment best spannend, want zelfs
wij begonnen weg te glijden met de
vrachtwagen. Wij willen graag het
overige verkeer, dat rekening met
ons heeft gehouden, bedanken.”
Namens alle inwoners: Jullie bedankt voor dit nachtje schuiven voor
de veiligheid in de gemeente!

Wedstrijd in de sneeuw
voor voetbalmeiden
Aalsmeer - Afgelopen weekend
voerde de sneeuw de boventoon in
Aalsmeer en omstreken. Alle wedstrijden waren bij FC Aalsmeer en
de omliggende voetbalverenigingen
afgelast. Ook in de poule van MO131, behalve de wedstrijd FC Aalsmeer
tegen Alliance 22. De meiden, onder
leiding van coaches Dave en Wilco
en aanhang, trotseerden de sneeuw
en togen richting de voetbalvelden
van Alliance 22 in Haarlem. Bij aankomst waren de voetbalvelden wit
gekleurd en met een bezem en veger werden de contouren van de lijnen op het veld een beetje zichtbaar
gemaakt. Al met al geen ideale om-

standigheden om een potje voetbal
te spelen. De meiden lieten zich letterlijk niet ondersneeuwen en getuige van een goede wedstrijdspirit
speelden zij zonder protest een winters balletje voetbal. Ondanks het
glijden, een sneeuwstorm die de dames ook een beetje parten speelde
werd de eindstand 4-2 voor Alliance 22. Ondanks het verlies voor FCA
toch een bijzonder potje sneeuwvoetbal. De omstandigheden waren
verre van ideaal, maar deze sneeuwrijke pot zullen de meiden van FC
Aalsmeer, maar ook de ouders aan
de zijlijn, niet snel vergeten.
Door: Ingrid Claasen

Victor eerste bij dartavond
Aalsmeer - De dartcompetitie begon afgelopen dinsdag om precies acht uur. Er waren precies een
even aantal spelers, zodat er een
gelijk aantal aan teams was. In de
eerste partijen was het best spannend, kwam menig speler best wel
goed uit met z’n dubbels, Victor van
Schie hoor je niet zo vaak, maar als
hij roept, dan is het ‘100’. Hij wist op
de eerste plaats te eindigen, tweede
werd Franklin Dolk die zeer rustig

z’n spel speelde, wat goed uitpakte.
Peter Bakker werd derde. Hij moest
het opnemen tegen Sebastiaan Dolk
moest, die een mooie 150 wist uit te
gooien. Hij werd vierde.
Wil je ook darten? Kom dan op een
dinsdagavond naar ’t Middelpunt
in de Wilhelminastraat 55. Lid zijn
is niet nodig, de minimale leeftijd is
vanaf 16 jaar. Deelname kost 2,50
euro per keer. De zaal is vanaf half
acht open.

Wijkoverleg
Hornmeer

men. Sinds het vorige overleg zijn er
ook nieuwe problemen en onderwerpen die bij de gemeente onder
de aandacht gebracht moeten worden. Het bestuur wil daar over spreken met buurtbewoners en graag
hun inbreng horen. Daarom is het
van belang dat iedereen die het wel
en wee van de wijk aan het hart
gaat tijdens dit overleg aanwezig is.
De aanvang is 20.00 uur.

Aalsmeer - Woensdag 22 februari
is er weer Wijkoverleg Hornmeer in
het buurthuis aan de Roerdomplaan
3. De lopende zaken in de wijk worden besproken en de voortgang van
de projecten zullen aan de orde ko-
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Jozefschool zet (bloem)bolletjes buiten
Aalsmeer - De Jozefschool ontving
dankzij De Meerlanden een grote
partij bloembollen voor de tuinen en
groene ruimten rondom de school.
De Jozefsschool gebruikt de omgeving al jaren ter ondersteuning van
de natuur- en technieklessen. Een
welkome aanvulling zijn de bollen,
die geschikt zijn voor verwildering
zodat ze blijvend de tuinen kunnen

opfleuren. Eerder al had de school
vijf kubieke meter houtsnippers gekregen voor de natuurspeelsplaats,
het Speelbos en de Zintuigenberm. De jongens en meiden van
de groepen zes hebben met vereende krachten in kruiwagens alle
snippers verspreid. Nu ook de bollen erin zodat het voorjaar straks de
grond uit kan spatten om de school.

Volgende week voorjaarsvakantie

10e Groep 8 feest weer
een groot succes!

Sport- en spelactiviteiten
in sporthal en zwembad
Aalsmeer - Lekker sportief bezig zijn in de voorjaarsvakantie?
Dat kan! In sporthal De Proosdijhal
en zwembad De Waterlelie worden
diverse activiteiten georganiseerd
voor kinderen.
Sport & spelinstuif
Maandag 20 februari kunnen kinderen in sporthal de Proosdijhal in Kudelstaart lekker zwieren en zwaaien, klimmen en klauteren. Daarnaast kunnen de meisjes en jongens meedoen met lesjes ritmische
gymnastiek. De instuif duurt van
9.30 tot 12.00 uur. Kaartjes kosten
3 euro en zijn verkrijgbaar aan de
kassa. (Groot)ouders zijn natuurlijk
van harte welkom om mee te komen
met hun kinderen.
Extra vrijzwemmen
Van zaterdag 18 tot en met zondag
26 februari zijn er extra veel mogelijkheden om vrij te zwemmen in
zwembad De Waterlelie. Op zaterdag 18 en 25 februari kan dit van
12.30 tot 14.30 uur, op zondag 19 en
26 februari van 10.00 tot 13.00 uur,
maandag 20 en dinsdag 21 februari van 10.30 tot 14.30 uur, woensdag
22 februari van 10.30 tot 15.30 uur,

donderdag 23 februari van 12.00 tot
14.30 uur en vrijdag 24 februari van
10.00 tot 13.00 uur. Het speciale tarief voor vrijzwemmen is: voor 1 tot
en met 3 jaar 2 euro, voor 4 tot en
met 15 jaar 4 euro (niet op zondag)
en voor 16 jaar en ouder 4,95 euro.
Banenbad en babyzwemmen
Het programma van het banenbad blijft ongewijzigd, met uitzondering van woensdag. Dan is het
bad ’s ochtends open van 9.00 tot
13.00 uur. Alle sportgroepen gaan
in de vakantie gewoon door; alleen
het Aquajoggen op donderdagmiddag wordt verschoven van 14.00
naar 14.30 uur. Ook met de allerjongsten kan worden gezwommen
in de vakantie. De baby & peuterlessen gaan gewoon door op dinsdagochtend, donderdagochtend en
zondagochtend. Op vrijdag gaan de
lessen niet door in de vakantie. Een
kaartje kost 6,50 euro voor (groot)
ouder en kind.
Voor meer informatie over de activiteiten en actuele openingstijden
kan gekeken worden op www.esaaalsmeer.nl , in de gratis app van De
Waterlelie of bel naar de receptie:
0297-322022.

Combifun voor kinderen
in de voorjaarsvakantie
Aalsmeer - Op vrijdagmiddag 24
februari is er in The Beach aan de
Oosteinderweg 247a een nieuwe editie van Combifun, georganiseerd door De Binding, Cultuurpunt
Aalsmeer en Sportservice Haarlemmermeer. Tijdens deze editie kunnen kinderen in de leeftijd van 6
tot en met 12 jaar zich uitleven met
de workshops theater-improvisatie,
sport en maskers schilderen en op
een leuke en actieve manier kennis
maken met cultuur, sport en welzijn.
In één van de workshops maken de
kinderen, samen met Jantijn, theater waarbij ze het verhaal, de personages en de dialogen ter plekke
verzinnen. Stap voor stap leren ze
de beginselen van het improviseren
waarbij plezier voorop staat. Naast
het improviseren is er ook tijd voor
sport! Bij The Beach kunnen de kinderen zich goed uitleven in het zand

en is er genoeg ruimte voor sportieve activiteiten die voor de kinderen
worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld voetbal, volleybal en trefbal. Ook kunnen de kinderen zich
tijdens deze Combifun creatief uitleven door middel van het beschilderen en versieren van een masker. De
vakantie activiteit begint om 13.30
uur en duurt tot 16.30 uur. Tussendoor krijgen alle kinderen een gezond tussendoortje en water met
dank aan JOGG. JOGG zet zich in
om gezond eten en bewegen voor
jongeren makkelijk en aantrekkelijk
te maken. Aalsmeer is een JOGGgemeente. De inschrijving is in volle
gang en er is nog plek, maar wees
wel snel, want tot nu toe is elke editie vooraf uitverkocht. Schrijf je in
via www.debinding.nl/agenda. De
kosten zijn 6 euro bij voorinschrijving en 8 euro aan de deur.

Tekenen en daarna sleeën!
Aalsmeer - Het is weer gelukt om de Werkschuit cursussen voor kinderen
door te laten gaan! Afgelopen zaterdag is tekenen en schilderen voor de jeugd
van start gegaan. Het gekozen thema en het bijbehorende gedichtje over de
wonderlijke witte wereld viel samen met een dik pak sneeuw. Inspiratie uit de
sporen van dieren in de natuur. De jongste leerling nam zijn tekening mee naar
huis op de slee!

Aalsmeer - Het tiende Groep 8
Feest is weer een succes geweest.
Vijf jaar geleden is het alweer dat
het eerste feest werd georganiseerd. Aan het succesvolle concept is weinig veranderd. Het tiende
feest afgelopen vrijdag was net zo’n
succes als het eerste feest in 2012.
Feesterij de Bok verwelkomde vele kinderen van de tien basisscholen die de gemeente rijk is. Drie uur
later vertrokken de kinderen huiswaarts. Allemaal blije gezichten met
een geweldige avond achter de rug.
Voor veel kinderen was dit hun eerste echte feest ooit. In de klas werd
er al lang gesproken over het feest
en de outfit die gedragen moest
worden. De dresscode was wit en
neon en daar is massaal gehoor aan
gegeven. Gekleurde haren, lichtgevende bandjes en schoenen en
vooral veel felle kleding. Binnen drie
kwartier waren alle kinderen binnen
en begon de temperatuur binnen op
te lopen.
Energie in de Jungle
De onlangs verbouwde Feesterij
de Bok bleek geweldig geschikt te

zijn voor de jongens en meiden van
groep 8. De podia waren voortdurend druk bezet en de DJ’s Bink en
Eric zorgden voor de feestvreugde
met muziek, confetti en de CO2 gun.
Natuurlijk was er ook een schuifelnummer voor de verliefde of niet
verliefde jongens en meiden zo vlak
voor Valentijnsdag. ‘JuJu On that
Beat’, ‘Gass’, ‘Jungle’ en ‘Energie’ zijn
zomaar wat titels die het erg goed
deden deze avond.
7 april nog een keer feest
Een vervolg kan niet uitblijven na
zo een succesvol feest. Op vrijdag
7 april zijn de kinderen van groep 8
nog een keer uitgenodigd om te komen feesten. Dit werd met luid gejuich ontvangen door de aanwezigen. Het thema is dan Tropical, een
logische keuze als je de temperatuur van de discozaal afgelopen vrijdag hebt gevoeld. Er wordt een aftermovie gemaakt van het feest. Deze zal op de website te zien zijn en
zal naar de juffen en meesters gestuurd worden. Foto’s en meer informatie staan op www.groep8feest.nl
Foto: Laurens Niezen

Kleuters van Graankorrel
naar de bouwplaats

Aalsmeer - Dinsdag 7 april hebben de kleuters van basisschool De
Graankorrel een bezoek gebracht

aan een bouwplaats in Kudelstaart.
De kinderen spelen en werken op
school rondom het thema de bouw.
Daar hoort natuurlijk een bezoek
aan een echte bouwplaats bij. Na
een aardige wandeling was het dan
zover, de hijskraan was in zicht. Op
dat moment ging er een luid gejuich
op. De machinist van de hijskraan
was zo aardig om tijdens zijn pauze de kleuters om de beurt de hefboom van de hijskraan te laten bedienen. Dit was een geweldige ervaring. Daarna moest de kraanmachinist weer aan het werk en hebben de kinderen nog gekeken hoe
bakstenen en een machine werden
opgehesen. Het was een leerzame
ochtend en zowel leerkrachten als
kinderen hebben er enorm van genoten!

Cupcakes van Isa voor
jarige premier Rutte
Aalsmeer - Cupcake cup winnares Isa Verzeilberg was afgelopen
dinsdag 14 februari met het team
van het jeugdprogramma Cupcake
Cup op het Binnenhof in Den Haag
om premier Mark Rutte een cupcake aan te bieden voor zijn vijftigste verjaardag. Helaas heeft de Kudelstaartse de premier niet aangetroffen. Ze is daarom maar met Xander van der Wulp, parlementair ver-

slaggever, op de foto gegaan. Hij is
overigens nog geen vijftig jaar en
was niet jarig.
Isa’s cupcakes waren echt prachtig.
Eén met een poppetje (Mark Rutte?)
en de anderen met hartjes, het was
tot slot ook Valentijnsdag, met hierin een stropdas en het cijfer vijftig.
Natuurlijk gaat er wel voor gezorgd
worden dat de traktatie van Isa terecht komt bij premier Rutte.

Spannende Ninja-speurtocht
op de Heimanshof

Mad Science workshops
voor jeugd in biblioheek
Aalsmeer - Creativiteit, samenwerken, kritisch denken en probleemoplossend vermogen; een paar
voorbeelden van 21st century skills
waarover je de laatste tijd veel hoort
in het onderwijs. Mad Science stimuleert deze vaardigheden bij kinderen in de basisschoolleeftijd, met
uitdagende en leuke workshops.
Deze voorjaarsvakantie kunnen kinderen hiervoor terecht in de Bibliotheek Amstelland.
Zowel in Aalsmeer, Uithoorn als
Amstelveen kunnen ze meedoen
met de Mad Science Workshop dagen. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar
kunnen kiezen uit de workshops
Wervelend weer - maak je eigen regenwolk (Uithoorn), Ruimtereizen –
maak je eigen Shuttle Copter (West-

wijk), Radicale Robots – de wereld
van robotica (Aalsmeer) en Fladderende vogels (4-12 jaar) - op ontdekkingstocht in de wondere wereld van de vogels (Stadsplein). De
workshops worden verdeeld over
de vestigingen gegeven op respectievelijk 23, 21, 20 en 22 februari.
Kijk op de website www.debibliotheekamstelland.nl voor kaartjes en
wanneer in welke vestiging welke
workshop is.
Voor alle workshops geldt dat de
deelnameprijs 7,50 euro bedraagt
en voor bibliotheekleden 6 euro. De
Mad Science workshops worden
gegeven door Mad Science professionals en zijn razend populair, wees
er dus snel bij want het aantal plaatsen is beperkt.

Hoofddorp - Op zaterdag 25 februari kunnen kinderen van 6 tot 11
jaar natuurgeheimen ontdekken samen met Ninja. Ninja’s weten echt
alles van de natuur! Ze gebruiken
hun kennis van de natuur op hun
geheimzinnige speurtochten. Deze keer gaan ze op pad in De Heimanshof. Ninja’s gebruiken de wind,
de regen en de sneeuw. Ze kunnen
verborgen blijven, sporen uitzetten,
verzamelen en geheime boodschappen doorgeven. Ben jij niet bang?
Meld je dan aan om een middag het
winterweer te trotseren en te ‘leven

als een Ninja’. Het Ninja-avontuur
wordt georganiseerd door Masha
van der Heijde die bij voldoende belangstelling een vaste Ninja-club op
De Heimanshof wil starten. Masha
is schrijfster van het boek ‘Ik de Ninja’. Deze eerste keer is het avontuur
samen met de Struinkids van De
Heimanshof. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Aanvang 14.00 en tot
16.00 uur. De Heimanshof ligt aan
de Wieger Bruinlaan 1-7 in Hoofddorp. Aanmelden kan bij Ans Röling
via jw.roling@quicknet.nl. Uiterlijke
aanmelddatum is 19 februari.

Knutselen voor vogels op
de kinderboerderij
Aalsmeer - De sneeuwpret was
een grote concurrent, maar toch
mocht de kinderboerderij afgelopen
zondag 12 februari diverse bezoekers welkom heten op haar eerste
evenement in het nieuwe jaar: Vogeldag. Er waren allerlei leuke activiteiten, waaronder het vogelspotspel en een vogelspeurtocht en in
de verwarmde tent was het mogelijk een voerslinger voor vogels te
maken en een nestkastje te timmeren. Er werd hard ‘gewerkt’ door alle
kinderen, hun (groot)ouders en de
vrijwilligers. Met veel plezier overigens. Geslaagd deze activiteit! Trots
gingen alle jongens en meisjes
met hun ‘kunstwerken’ naar huis.
Boerenvreugd in de Hornmeer is
met uitzondering van maandag elke dag geopend en is een bezoek

waard. Veel dieren, een mooie, veilige speeltuin en een regelmatig wisselende info-hoek. Momenteel kan
hier veel geleerd worden over de
koolmees, de mus en het roodborstje. Adres: Beethovenlaan 118.
Foto: www.kicksfotos.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Enthousiasme en concentratie

Schoolvolleybaltoernooi
met ruim 130 kinderen

Zilver en brons op schoolvolleybaltoernooi

Prima prestaties jongens en
meiden van De Hoeksteen
Aalsmeer - Op zaterdag 4 februari vond het jaarlijkse schoolvolleybal-toernooi plaats in de Proosdijhal in Kudelstaart. In de ochtend
mochten de teams van groep 5 en
6 hetgeen zij geleerd hadden tijdens de gymlessen laten zien. De
Hoeksteen Blokkers gingen uiteindelijk met de zilveren beker naar

huis, heel goed gedaan! In de middag was het de beurt aan groep
7 en 8. Veel geel te zien in de hal,
De Hoeksteen was goed vertegenwoordigd! Uiteindelijk gingen de
meiden en jongens van de Hoeksteen Pro’s er vandoor met een
zwaar bevochten en zeer verdiende derde plek.

Achter: Elisa, Britt, Aimee, Jasmijn, Xanne en Susanne (coach). Voorste rij:
Lieke, Verne, Anais en Leonie.

Meisjes Qui Vive MD1
zaalkampioen hockey
De Kwakel - De meisjes MD1 van
hockeyvereniging Qui Vive zijn kampioen geworden in de sub-topklasse. Onder leiding van coach Suus
werd degelijk zaalhockey op de mat
gelegd en wisten ze de minste punten te verliezen. Uiteindelijk wordt je
dan kampioen. Dat deden ze niet op
eigen kracht, want twee wedstrijden
voor het einde zorgde de concurrenten dat ze zoveel punten verloren hadden, dat de MD1 al voor het
laatste weekend kampioen was. Een
zeer knappe prestatie, want de meiden hadden op het veld hard moeten strijden om hun hoofd boven
water te houden. De zaal is dus een
mooie competitie om weer de spirit
in het team te krijgen.
Na twee weekenden alle vier de
wedstrijden te hebben gewonnen
werd er in het derde weekend verloren van de meiden van Myra. Het
weekend erna kwam de rematch en
deze werd wel gewonnen door Qui
Vive. Daarna moest er worden gespeeld tegen Alliance die op dat
moment nummer één stond. De
MD1 wist deze partij met 3-2 te winnen en nam toen de koppositie over.
Onderling speelde Myra en Alliance
gelijk en bleef Alliance als nummer

twee in de nek hijgen. Zondag 22
januari stond de wedstrijd van het
jaar tegen Alliance op het programma. De winnaar zou de beste papieren hebben om de zaalcompetitie te
winnen. In de Kennemer Sporthal
in Haarlem kwam Alliance binnen
een kwartier met drie goede doelpunten met 3-0 voor en leek Qui Vive verslagen. Maar vlak voor de rust
wist Qui Vive toch twee keer te scoren. Dit was een grote domper voor
de tegenstander en de tweede helft
was helemaal voor de dames van
Qui Vive. Er werden twee strafballen gemist, maar de wedstrijd werd
toch nog met 4-3 gewonnen. Wat
een karakter!
De MD1 was daarna twee weekenden vrij en de nummers twee en drie
verloren in hun wedstrijden zoveel
punten dat Qui Vive voor de laatste twee wedstrijden al niet meer
in te halen was met 7 punten voorsprong. De laatste twee wedstrijden deden er niet meer toe, maar er
werd niet meer verloren. De meiden
kregen een grote beker, een mooie
foto en met champagne is het kampioenschap gevierd. En knappe
prestatie wat vooraf zeker niet was
verwacht. Klasse meiden!

Kudelstaart - Opnieuw kan volleybalvereniging Oradi/Omnia terugkijken op een zeer geslaagd schoolvolleybaltoernooi in de Proosdijhal.
Dit jaar deden er zaterdag 4 februari 25 teams mee. Ruim 130 kinderen! Oradi Volleybal is één van de
zeven productgroepen van vereniging Omnia. Sinds vijf jaar is er een
nieuw zeer enthousiaste werkgroep
die druk bezig is om het volleybal
in Aalsmeer en Kudelstaart op de
kaart te zetten. Veel oud leden weten de weg terug naar de vereniging
te vinden! Het schoolvolleybaltoernooi is een mooie manier om vooral jonge kinderen in contact te brengen met volleybal, hopelijk hebben
ze na het toernooi de smaak te pakken en willen ze een keer mee trainen! Ook dit jaar hebben kinderen
die bij de organisatie opvielen door
hun goede spel of spelinzicht een
oorkonde ontvangen waarmee ze
vier trainingen in maart gratis mee
mogen doen. Enthousiast waren de
kinderen zeker! Het toernooi was
super leuk. In de ochtend streden
zes teams van groep 5 en vijf teams
van groep 6 om de mooie prijzen en
medailles. Bij groep 5 was Samen
Een 1 de poulewinnaar en won hiermee de wisselbeker. Er werd geen
finale gespeeld, omdat er maar zes
teams waren en dus 1 poule. De
tweede plek was voor de Hoeksteen
Blokkers en de derde plek voor de
De VolleyToppers van de Wegwijzer. Bij groep 6 was Smashers van
de Graankorrel de poulewinnaar en
ook dit team won hiermee de wisselbeker omdat er 1 poule was. De
tweede plek was voor de Samen Een
2 en de derde plek voor de Mix Power van de Zuidooster. Veel enthousiast gespring en gehuppel bij de
kinderen. Erg leuk om te zien. 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 7 en
8. Er waren 14 teams verdeeld over
drie poules. Hierdoor werden er na
de poulewedstrijden nog kruisfinales gespeeld tussen de winaars van
de verschillende poules. In poule 1 van groep 7/8 waren Hoeksteen Pro’s (groep 8) en Samen Een
4 (groep 8) de eerste en tweede in
hun poule. In poule twee won Samen Een 3 (groep 7) en in poule 3
won De Volleyknallers van de Wegwijzer (groep 8). Deze vier teams

speelden de kruisfinales onderling. De uiteindelijke winnaar werd
de Volleyknallers van de Wegwijzer
(groep 8), tweede is geworden Samen Een 3 (groep 7) en na een heel
spannende wedstrijd waarbij zelfs 2
minuten extra tijd moest worden gegeven, omdat ze met gelijkspel waren geëindigd, won Hoeksteen Pro’s
(groep 8) van Samen Een 4 (groep
8). De spanning was voor het publiek voelbaar! Rode blosjes en opperste concentratie. Gelukkig was
Druppie (zie foto) aanwezig om alle spelers te voorzien van een verkoelend bekertje water. De prijsuitreiking werd dit jaar verzorgd door
wethouder Gertjan van der Hoeven
en wethouder Ad Verburg die beiden voor iedereen aandacht hadden, mooi om te zien en extra speciaal voor de kinderen. De winnaars
ontvangen binnenkort een uitnodiging voor het provinciaal kampioenschap. Hier mogen ze strijden met
andere provincies, en bij winst mogen ze zelfs naar het NK. 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
woensdag in de Bloemhof. Jeugd
vanaf 12 jaar en senioren zijn welkom op de donderdag in de Proosdijhal. Voldoende gelegenheid dus
om te leren volleyballen voor jong
en oud. Neem voor vragen contact
op via volleybal@svomnia.nl
Uitslag toernooi:
Groep 5:
1. Samen Een 1 - Samen Een
2. Hoeksteen Blokkers
3. De VolleyToppers - De Wegwijzer
4. De OostToppers - Oosteinder
5. Hoeksteen Smashers
6. Antoniuskampioenen
Groep 6:
1. Smashers - De Graankorrel
2. Samen Een 2
3. Mix Power - De Zuidooster
4. OBS 6 - OBS Kudelstaart
5. Lets Go! - De Zuidooster
Groep 7/8:
1. Volleyknallers - De Wegwijzer
(groep 8)
2. Samen Een 3 (groep 7)
3. Hoeksteen Pro’s (groep 8)
4. Samen Een 4 (groep 8)
5. De Volleyballers
6. Antonius Volleybollies
7. Antonius Smashers
8. De Hoeksteen Toppers
9. De Hoeksteen Kanonnen
10. De Hoeksteen Kanjers
11. Antoniusbal over het net
12. De Hoeksteen Girls
13. Girl Power
14. OBS 7

Aalsmeer - Buiten begon het te
sneeuwen en was het koud, maar
binnen bij AAS waren maar liefst 16
kinderen gekomen voor de 17e ronde Intern. Er zijn verhitte duels uitgevochten. Op bord 1 kwam Luuk ernstig in de problemen tegen de geconcentreerd spelende Sam. Luuk
stond twee kwaliteiten voor, maar
zijn torens deden niets en Sam wist
een batterij op te bouwen (Dame en
loper op 1 diagonaal), onafwendbaar mat dreigt. Luuk deed een uiterste poging tot eeuwig schaak en
Sam nam de verkeerde weg om dit
te vermijden. Luuk zag z’n kans en

sloeg meteen toe. Hij won een dame en maakte daarna de partij hard
uit. Willem won weer de broederstrijd met Simon en blijft Luuk hardnekkig volgen. Luuk heeft 14 punten, Willem 13,5 punten. De subtop
volgt op enige afstand, want Jasper
en Christiaan wisten van Stijn en
Rune te winnen en hebben nu resp.
10,5 en 8,5 punten. Tim won van Flora en Ruben begint ook op gang te
komen en won van Kevin. De broertjes Rudolph zijn veruit de jongsten,
maar dit verhinderde ze niet om te
winnen van Kevin en Robbert.
Door Ben de Leur

Zilver voor Ayanna en
brons voor Mara
Aalsmeer - Vijf Omnia-turnsters
deden in niveau D1 mee aan de
tweede voorwedstrijd van het rayon
Amsterdam, die op zondag 12 februari gehouden werd in de SportExperience-Hall in Amsterdam-Sloten. SV Omnia was deze keer aan
de beurt om de wedstrijd mede te
organiseren. Trainster Ilse Sandifort
had voor de indeling en organisatie
vooraf gezorgd en zat deze dag zelf
in de jury. Trainster Mariët Tas zorgde op de wedstrijden zelf dat alles
goed verliep en was de laatste wedstrijd de lady-speaker. Gelukkig waren vele ouders en turnsters bereid
gevonden om te helpen. Trainster
Gerda Kockelkorn had haar hele gezin meegenomen om te helpen. De
jongste dochter hing vol trots een
medaille om bij de prijsuitreiking.
Trainster Anneke Nap begeleidde de turnsters. De organisatie verliep perfect. Om aan deze wedstrijden mee te mogen doen is al een
hele eer daar de turnsters van SV
Omnia 4 uur per week trainen en de
meeste verenigingen op dit niveau
al minstens 6 uur trainen. In de categorie Pupil 1 turnden Roosmarijn
de Rond da Silva Futre, Dieuwertje
Gerritsma en Mara Meijer. Roosmarijn turnde een constante wedstrijd,
maar op de sprong blonk ze uit want
daar behaalde ze de eerste plaats.
Roosmarijn eindigde op de 10e
plaats met 51,15 punten en Dieuwertje, die met de flick-flack op de

vloer bijna de grond niet aanraakte, werd 9e met 51,70 punten. Mara deed voor het eerst in een wedstrijd de flick-flack en bleef als enige Omnia-turnster op de balk staan,
ook bij de radslag. Voor de balk behaalde ze dan ook een hoge score:
14.20 punten, de derde score op dit
toestel. In totaal behaalde Mara de
derde plaats van de 16 deelneemsters en daarmee de bronzen medaille met 53,75 punten. Een knappe prestatie in de D1.
In de categorie pupil 2 turnden Lotus Baardse en Ayanna Hardjoprajitno. Lotus turnde een goede wedstrijd en leverde haar beste prestatie op de brug ongelijk, waar ze
de tweede plaats behaalde. Op de
vloer maakte ze voor het eerst in
een wedstrijd een flick-flack en in
het eindklassement eindigde ze op
de zevende plaats van de 14 deelneemsters met 48,60 punten. Ayanna liet op de vloer haar charme
zien door een mooie uitvoering van
haar vrije oefening op muziek. Voor
dit onderdeel behaalde ze de tweede plaats met slechts 0,10 punt verschil met de nummer één. Ook in
het eindklassement wist ze de tweede plaats te behalen met 52,00 punten en ontving hiervoor de zilveren medaille. Sportvereniging Omnia kan met trots terugkijken op deze wedstrijddag, zowel op de organisatie als op de prestaties van de
turnsters.

Pupillenteam bij Thamen

MC5 Qui Vive kampioen!

Volle ‘bak’ bij 17e ronde
jeugdschaken AAS

Wedstrijdturnen SV Omnia 2000

Deelname softbal competitie

Zaalhockeyseizoen afgesloten

Een topduel tussen Sam en Luuk, die Luuk uiteindelijk wist te winnen.

De vijf Omnia-turnsters. Boven van links naar rechts: Roosmarijn de Rond da
Silva Futre, Dieuwertje Gerritsma en Lotus Baardse. Onder de twee medaille
winnaressen Mara Meijer en Ayanna Hardjoprajitno.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
sloten de C5 meiden van Qui Vive
het zaalhockeyseizoen 2016-2017
prachtig af met (opnieuw) twee
overwinningen. Voor sommige meiden was dit seizoen de eerste keer
in de zaal en moesten ze even wennen. Maar al snel raakten de meiden goed op elkaar in gespeeld en
wisten ze de goal van de tegenstander steeds beter te vinden. Op trainingen werden de verschillende
combinaties geoefend en dat wisten de meiden gedurende de wedstrijden goed in de praktijk te brengen. Met 31 punten en een doelsaldo van plus 36 uit 12 wedstrijden werd de MC5 van Qui Vive dan
ook met verve kampioen in de zaal!
Met dank ook weer aan coaches
Coen en Inge die de meiden goed
aanspoorden en van aanwijzingen
voorzagen.

Polina, Marleen, Yara, Sophie, Hannah en Maaike.

De Kwakel - Thamen start in 2017
weer met een softbal pupillenteam
met daarin meisje van bijna 9 tot en
met 12 jaar oud. De meisjes trainen
nu nog in hun oude groepen (beeball en honkbal) mee, maar hebben
inmiddels ook al een paar aparte
softbal trainingen gehad en dit blijkt
een enorm succes te zijn. Reden genoeg om het team voor komend seizoen ook in te schrijven in een echte softbal pupillen competitie. On-

dertussen werken de meisjes hard
om dit seizoen goed voor de dag te
komen. Op woensdagavond krijgen
zij pitcher- en catchertraining, zodat
zij straks ook in de verdedigende inning goed tegenstand kunnen geven. Afgelopen zondag was er weer
veel aandacht op de training voor
het fielden, vangen en slaan van de
bal, waarna de training werd afgesloten met een echt wedstrijdje.
Lijkt het je ook leuk om te softballen, te beeballen of te honkballen?
Laat het Thamen weten via een email naar nieuweleden@thamen.
info en je wordt snel uitgenodigd
voor een training. Jongens en meisjes zijn welkom van 5 jaar. Voor alle leeftijden heeft mogelijkheden.
En er mag altijd geheel vrijblijvend
één maand gratis meegetraind worden. Er wordt nog getraind in diverse gymzalen tot en met half maart.
Daarna gaan de teams weer lekker
buiten trainen op het complex aan
de Vuurlijn 24 in De Kwakel.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Bovenste rij van links naar rechts:
Sterre en Jolien. Middelste rij van
links naar rechts: Isabella, Estelle,
Brigitte, Laudine, Eva en Mijntje. Onderste rij van links naar rechts: Laura,

22 Nieuwe Meerbode

• 16 februari 2017

BeNe League handbal

Competitieronde 3 voor
zwemmers Oceanus

Verlies FIQAS ondanks
spannende slotfase
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer moesten het zaterdag 11
februari opnemen tegen de koploper uit de BeNe League, het Belgische Callant Tongeren. En hoewel
de Aalsmeerders halverwege drie
punten achter stonden, werd het in
de slotfase van de tweede helft nog
erg spannend! Voor beide ploegen
waren de punten belangrijk en dat
was te merken aan de inzet. De eerste tien minuten ging de op één na
laatste BeNe League wedstrijd van
het seizoen dan ook aardig gelijk
op: 5-5. Vanaf dat moment kwam er
een voorsprong voor de Belgische
kampioen, waarbij vooral de opbouwspelers vrij gemakkelijk konden aanleggen en schieten: het leverde een marge van drie (7-10) en
even later zelfs vijf punten op: 8-13.
Ook omdat de FIQAS schoten niet
scherp genoeg waren of werden
gestopt door de keeper van Tongeren. Het werd ook steeds lastiger
om Samir Benghanem aan te spelen aan de cirkel. Vlak voor rust hielden Semmy Stigter en Kevin Hooijman FIQAS Aalsmeer nog enigszins
in de race door het verschil terug te
brengen tot drie: 11-14. Ook na de
pauze probeerden de Aalsmeerders
aan te haken. Dat lukte in eerste instantie maar met mate: Remco van
Dam zorgde voor 12-14 en Hooijman voor 13-15. Vervolgens ging
een vrije kans op de lat, waren er
een paar tijdstraffen op rij voor FIQAS en gingen schoten net naast of
belandden op de lat. Tongeren profiteerde: 13-17. Twee doelpunten van
topscorer Remco van Dam brachten
FIQAS terug tot 15-17, maar daarna viel er een gaatje in het midden
en was het 15-18 na ruim tien minuten. De laatste twintig minuten
gaven een bizar beeld: eerst wist
de Belgische ploeg tien minuten
niet meer te scoren en konden de
Aalsmeerders terugkomen tot 1818. De spanning was weer helemaal
terug! Er had nog meer in gezeten
als alle kansen benut waren, maar
dat zat er deze avond niet in. Sterker
nog: in de laatste tien minuten lukte het helemaal niet meer om doelpunten te maken. Ballen naar de cirkel- of de hoekspelers gingen mis

en schoten werden gestopt. Tongeren herpakte zich en scoorde in
de slotfase nog wel vier keer, waardoor de eindstand 18-22 werd. Het
was een rare, rommelige wedstrijd,
waar voor FIQAS Aalsmeer duidelijk meer te halen was geweest. Nu
gingen de Belgen er met de punten vandoor en bleven koploper.
Voor FIQAS Aalsmeer rest de strijd
om plaats negen. Maar dan moet
de laatste wedstrijd bij Quintus aanstaande zaterdag wel gewonnen
worden. Daarna wordt pas de eindranking bekend én in welke nacompetitie poule de mannen terecht komen. De nacompetitie start op zaterdag 4 maart. Afgelopen dinsdag
14 februari speelde de FIQAS heren
de landelijke bekerwedstrijd tegen
HV Hellas. Deze is gewonnen door
Aalsmeer met 29-20.
Weekprogramma
Programma heren FIQAS Aalsmeer
Zaterdag 18 februari:
18.45 u: FIQAS Heren 3Achilles (Eerste Divisie);
20.00 u: Koorn/QuintusFIQAS Heren 1 Aalsmeer;
20.00 u: FIQAS Dames 1-Gemini
(Eerste Divisie).
Allen in sporthal de Bloemhof aan
de Hornweg. Bezoekers zijn welkom.
Dames tegen Gemini
Na de uitwedstrijd bij Hellas spelen
de dames van FIQAS Aalsmeer deze
zaterdag 18 februari weer een thuiswedstrijd in de Bloemhof. Ze treffen
dan de dames van Gemini uit Zoetermeer, de nummer zes in de Eerste
Divisie. Zelf staan de FIQAS dames
op de zevende plaats. Het onderlinge verschil is maar één punt, dus bij
winst wisselen de ploegen van positie. Eerder in het seizoen werd uit
verloren. Aanvang is 20.00 uur.
Zondag FIQAS 2 thuis
Voor de mannen van het tweede herenteam van FIQAS Aalsmeer
staat aanstaande zondag 19 februari alweer de laatste competitie in de
eredivisie op het programma. FIQAS
2 ontvangt HARO uit Rotterdam in
de Bloemhof en de wedstrijd begint
om 15.00 uur.

Tafeltenniscompetitie

Slechte week Bloemenlust

Aalsmeer - Afgelopen donderdagavond kreeg Bloemenlust 1 een gevoelige nederlaag te verwerken tegen het uit de tweede klasse gedegradeerde Diemen 1. En dit was nog
niet eens het sterkste team uit de
poule! De avond begon goed door
een nipte overwinning van Bart
Spaargaren. In vijf volkomen gelijkwaardige games viel het balletje de
goede kant op. Daarna was invaller
Dirk Biesheuvel volkomen kansloos
tegen één van de landelijk spelende
jeugdspelers. Ook Ed Couwenberg
had het nakijken tegen de andere jeugdspeler. Ed en Bart kwamen
er niet aan te pas in het dubbelspel.
Zowel Dirk als ook Ed kwamen tegen dezelfde speler, waar Bart van
had gewonnen, nog zeer dicht tegen een overwinning. Ed en Bart
konden vervolgens allebei nog wel
een game afsnoepen tegen één van
de jeugdigen, maar dat was het dan.
Een 7-3 verlies had er wel in kunnen zitten, maar helaas moest een
9-1 nederlaag worden bijgetekend.

Bloemenlust 2 speelde thuis tegen
het sterke Amsterdam ’78 9. Danny
Knol begon goed en bracht de stand
op 1-0 voor Bloemenlust. Daarna
werden er acht partijen op rij verloren. Horst Krassen en Peter Velleman wonnen geen enkele partij. Het
dubbel van Danny en Peter werd
verloren in vier games. Alleen de
laatste wedstrijd werd weer gewonnen door Danny. De enige vijf gamer
was van Peter, die na een 2-0 achterstand in games goed terugkwam
en een vijfde beslissende game afdwong, die hij helaas verloor. Einduitslag 2-8. Bloemenlust 3 speelde
in Heemstede tegen HBC 7 en Jan
Spaargaren zorgde voor een goede start met een overwinning. Maar
de volgende zeven partijen, waaronder ook het dubbelspel, gingen helaas verloren. Jan Spaargaren kon
vervolgens met zijn tweede zege de
stand op 7-2 brengen, waarna Dirk
Biesheuvel nog voor het derde punt
voor Bloemenlust zorgde. Philippe
Monnier wist helaas niet te winnen.

Handbal FIQAS Aalsmeer

Verlies Heren 1 en Dames 1
Aalsmeer - Alle voetbalwedstrijden voor afgelopen weekend waren afgelast en dat kwam natuurlijk door de sneeuw en de vrieskou.
De handballers kwamen wel ‘gewoon’ in actie. Zowel zaterdag als
zondag 12 februari gingen weer vele handbalteams van FIQAS de eer
van Aalsmeer verdedigen.
De Heren 1 van FIQAS speelde zaterdagavond een thuiswedstrijd in
de BeNe League tegen Callant uit
Tongeren. Het was een bijzonder
spannende wedstrijd, waarbij zowel
de Aalsmeerders als de Belgische
ploeg op winst en verlies kwamen
te staan. Ondanks de aanmoediging van het publiek was het uiteindelijk toch Aalsmeer dat het onderspit leed. Met 18-22 werd (helaas)
verloren. Een lichtpuntje: Ook Vo-

lendam heeft verloren in deze Nederlandse Belgische handbalcompetitie, dus verloren is deze landenstrijd nog niet. Ook de Dames 1 van
FIQAS moesten zaterdagavond aantreden. De laatste weken zijn de dames aan de winnende hand, maar
dit keer is een nederlaag geboekt.
Wel een nipte en wat was het spannend. Tot in de laatste minuten kon
de uitslag eindigen in winst of verlies. De wedstrijd was tegen Hellas
en deze ploeg had net even meer
geluk. Eindstand 24-22 voor Hellas.
Maar de dames van FIQAS hebben
alles gegeven in deze sterke eerste
divisie. Met opgeheven hoofd mocht
het veld verlaten worden. De strijd is
echt nog niet gestreden. De competitie is nog niet afgelopen!
Foto: www.kicksfotos.nl

Atletiek

Succes voor AVA bj NK
10 kilometer in Schoorl
Aalsmeer - Op zondag 12 februari was Schoorl het strijdtoneel voor
het NK 10 kilometer op de weg. Ondanks de sneeuwval van de afgelopen nacht slaagde de organisatie erin om het parcours door de
Schoorlse duinen sneeuwvrij te krijgen. Namens AV Aalsmeer namen
bij de junioren Corné Timmer en Davy Heijsteeg deel.
Corné was erop gebrand om naast
een scherpe tijd ook een top vijf
klassering te behalen. Op het heuvelachtige parcours is hij hierin ruim
geslaagd. Met een vierde plaats
greep Corné net naast een podiumplaats. Zijn eindtijd van 33:24 minuten is een ruime verbetering van zijn
persoonlijk record op de baan met
38 seconden. Ook komt Corné met
deze tijd in de buurt van het clubrecord van Tomas Poesiat, wat nog 18
seconden sneller is. Teamgenoot en

triatlonspecialist Davy Heijsteeg debuteerde op de 10 kilometer. Vooraf
was een tijd ingeschat van rond de
36 minuten. Ook Davy steeg ver boven zichzelf uit en in een evenwichtige race finishte hij in 35:19 minuten wat hem de tiende plaats opleverde.

Corné Timmer met startnummer J16.

Erica Belandi bij de prijsuitreiking.

Brons Erica Belandi
Niet alleen de junioren kwamen
in actie op de 10 kilometer tijdens dit NK. Bij de vrouwen masters 40 legde Erica Belandi beslag
op een fraaie derde plaats. Ondanks
dat zij de laatste weken geplaagd
werd door een vervelende verkoudheid, finishte zij toch nog in een tijd
van 38:57 minuten. Goed voor een
mooie bronzen plak bij dit NK 10 kilometer op de weg. Bij de heren senioren liep Stefan Wolkers een tijd
van 36:51 minuten.

R.K.D.E.S,
Vrouwen
RKDES VR1 – H’dorp VR1
S.C.W.
S.C.W. 1 – Arsenal 1

14.30 u
11.45 u
14.30 u
15.00 u
12.00 u
14.30 u
14.45 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u

13.00 u
14.30 u

ZABO ronde 8
in Proosdijhal
Kudelstaart - Op zaterdag 18 februari wordt de ZABO zaalvoetbalcompetitie voortgezet met de achtste speelronde. Het programma in
de Proosdijhal aan de Edisonstraat
luidt als volgt: om 19.00 uur Met &

S.C.W. 2 - Amstelveen 3
Kennemerl. 3 - S.C.W. 3
Jong Hercules 3 - SCW 4
S.C.W. 5 – V.E.W. 4
A.F.C. 45+1 - S.C.W 45+1
S.C.W. 35 +1 - H.B.C. 35+1
Zondag 19 februari:
F.C. AALSMEER
Alphen 1 - F.C.A. 1
Alliance’22 3 - F.C.A. 2
Velsen 6 - F.C.A. 3
Swift 11 - F.C.A. 4
D.C.G. 5 - F.C.A. 5
Badhoevedorp 2 - F.C.A. 6
R.K.D.E.S.
Altior 1 - R.K.D.E.S. 1
K.D.O. 2 - R.K.D.E.S. 2
R.K.D.E.S. 4 – Overbos 3
R.A.P. 6 - R.K.D.E.S. 5

12.00 u
12.15 u
11.00 u
12.00 u
14.45 u
14.30 u

14.00 u
14.00 u
12.45 u
15.00 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u
11.30 u
12.00 u
12.00 u

Co tegen Sportcafé de Midi’s. Om
19.45 uur IBH Aalsmeer tegen Atlas Lions. Om 20.30 uur LEMO tegen Amsec Piller en om 21.15 uur
Koning Nieuwendijk tegen Polonia
Aalsmeer. De toegang is gratis.
Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s
7-21, Polonia Aalsmeer 7-16, Koning Nieuwendijk 7-12, Met & Co
7-10, Atlas Lions 7-9, Amsec Piller
7-7, IBH Aalsmeer 7-4, LEMO 7-3.

gehouden, met de opdracht zwem
je eigen race en laat je niet gek maken door de snelle zwemmers voldeed ze prima aan de opdracht. Het
werd sowieso een afstand waar de
tijden flink verbeterd werden door:
Danique Pannekoek, Mila van Duinhoven, Nina Bellaart, Femme Bol,
Romee Veldt en Ebba Vonk. De dames gingen lekker los op deze afstand. Vincent zwom een gecontroleerde race op de 200 meter rug en
Annette was uiterst tevreden over
haar 200 meter school. Ronde 2 voor
de Jeugd heren en deze keer de 200
wissel. Alle vier de zwemslagen en
de wisselingen van keerpunten werden nog even doorgenomen en de
drie boys konden de strijd met elkaar aan waarbij Daan dicht in het
spoor van Sohrab bleef. Sohrab zo
graag wilde winnen en daarbij zijn
techniek even aan de kant schoof
en Daan, die het spoor even bijster was over welke slag ook alweer
na de rug kwam. Na de jongens was
het de beurt aan de Jeugd meiden.
Britt v/d Linden gaf alles wat ze had,
Naomi Visser kwam ook ietwat vermoeid het water uit en Olivia die
ging los: 2.58,72 werd 2.43,21. Vincent zwom tot zijn eigen grote verbazing een 54,20 op de 100 meter vrije slag. Annette zag haar 50
meter vlinderslag inschrijftijd naar
37,98 gaan. Liam scherpte zijn 200
schoolslag aan met 19 seconde. Jort
wist er zelfs een tiende vanaf te halen. De 100 rug was het laatste individuele nummer. De Junioren meiden stonden naar de snelste tijd te
kijken en die stond op dat moment
op 1.14,94 van een dame van the
Hague swimming. Ach, dacht Romee, dat kan vast harder, en harder
ging het: 1.13,95! De dag begon met
estafette en eindigde met de estafette, in baan 5 Anouk, Naomi, Olivia
en slotzwemster Annette versus 4 x
200 meter vrije slag. De jacht werd
geopend, het werd de derde tijd en
met 9.45,00 doken de dames bijna 2
seconde onder de inschrijftijd. Nog
een ronde te gaan en wel over exact
een maand worden de laatste punten van dit seizoen bijeen gezwommen.

De zwemsters Ebba Vonk, Romee Veldt, Nina Bellaart en Femme Bol.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Dubbelslag familie Plaisier

Handbalcompetitie

Wedstrijden veldvoetbal RKDES B1 pakt de winst!
Zaterdag 18 februari:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – De Marino’s 1
F.C.A. 2 - A.M.V.J. 2
F.C.A. 3 – Badhoevedorp 2
H.B.C. 2 - F.C.A. 4
Z.S.G.O./W.M.S. 3 - F.C.A. 5
F.C.A. 6 – Olympia H’lem 4
A.M.V.J. 4 - F.C.A. 7
F.C.A. 8 – Fortius 6
FCA 45+1 – ZCFC 45+1
Vrouwen
F.C.A. VR1 – D.V.V.A. VR4
F.C.A. VR2 – Roda’23 VR1

Aalsmeer - Voor competitie ronde
3 reisde de Oceanus ploeg af naar
Zoetermeer waar in zwembad de
Veur gestreden werd om de punten.
De middag begon met twee Oceanus ploegen die in actie kwamen bij
de 4 x 50 meter wisselslag estafette.
Oceanus 2 dook met 5 seconde onder de inschrijftijd. Aangepast sporten was deze ronde met twee gezellige meiden naar Zoetermeer gekomen, Puck Teunissen en Sayenne Oudejans. Beide meiden mochten hun ding laten zien op de 100
meter vrije slag, helaas zwommen
de meiden deze dag geen persoonlijk record. Annette de Visser verdedigde met hand en tand de punten in de Senioren klasse en deed
dat absoluut niet onfortuinlijk met
1.05,44. Daan Sommeling zag best
op tegen de 100 meter vlinderslag,
maar hij zwom deze in een dijk van
een tijd. Sohrab Shirzad en Sebastian v/d Born deden in serie 2 hetzelfde kunstje. Sam Eveleens zwom tussen het leren voor een Duits proefwerk door een uitstekende 200 meter wissel en haalde 4 seconde van
haar tijd af, daar waar het bij Anouk
Hilgers juist niet zo lekker liep. Michael Masseurs en Luuk Scheuer
volgden het voorbeeld van Sam en
ook deze boys wisten er secondes
vanaf te zwemmen. Yoni Joore keerde veel te vroeg op zijn rug bij het
keerpunt en liep tegen een diskwalificatie aan. Olvia Schalekamp zit al
een poosje in een geweldige zwemflow en ook deze middag klopte alles, ze zag 1.06,38 naar 1.05,58
gaan. Bij de senioren heren was
Vincent Moolhuijsen dé man om de
broodnodige punten binnen te harken en zijn 200 school ging in een
best lekkere tijd van 2.41,02. De Junioren jongens Liam Breebaart, Jochem van Zanten en Jort Kemp versus 100 rug. Helaas liep Jort tegen
een diskwalificatie aan, was het niet
de middag van Jochem en ook Liam
wist niet onder zijn tijd te zwemmen.
Chloe van Parera debuteerde op de
200 meter school en werd na wat
wisselingen in de allersnelste serie
geplaatst, omdat er best wat zieken
waren. Ze heeft zich goed staande

Kudelstaart - Of het door de nieuwe shirts kwam of door de verbeterde sfeer in het team, de winst
hebben de B1 meiden van RKDES
handbal in ieder geval gepakt. Terwijl er buiten met sneeuwballen
werd gegooid, werd in de Calandhal
een snelle pot handbal gespeeld.
Voor de wedstrijd hadden de meiden zich een doel gesteld: winnen
en minimaal 16 doelpunten scoren.
Al na enkele minuten stond RKDES
met 0-2 voor. Zal het dan toch een
keertje gaan lukken? De bal ging
rond, gaten in de verdediging werden gezocht en er werd flink ge-

scoord. De bal vond het net vanuit
allerlei hoeken en door snelle positiewisselingen. Met een 2-9 voorsprong gingen RKDES en Westsite
de rust in.
Helaas begon de tweede helft niet
zo flitsend, Westsite kroop steeds
dichterbij. Toen Westsite 11-13
scoorde werd het nog even spannend. Het zal toch niet waar zijn?
Gelukkig wisten de meiden zich
weer te herpakken. Goed overspelen, gaten zien en een goede verdediging, leverde uiteindelijk een 1318 zege op. Doel bereikt: Winst en
minimaal 16 doelpunten!

Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was het twee wekelijkse dartsfestival in het Dorpshuis. Voor de tweede keer op rij was de opkomst prima, na de 50 deelnemers van de
vorige keer was de opkomst nu
een keurige 48 ‘stuks’. Ook waren er weer meerdere darters uit
de hoek richting Zevenhoven, waar
het dartsvirus vooral had toegeslagen bij de familie(naam) Plaisier.
Dit seizoen kwamen alleen al Arjan, Brent, Lars, Alex, Ruben en Lex
de familie(naam) Plaisier vertegenwoordigen. De broers Brent en Lars
presteerden weer zeer verdienstelijk, net als de week ervoor bij de
Dutch Open Brent haalde de zevende ronde (net als Remco Maarse),
Lars de halve finale bij de jeugd. In
het verleden wonnen Brent en Lars
al twee keer het Hoogste Niveau bij
de Poel’s Eye.
Lars wist zijn zegereeks nu uit te
breiden door knap, voor de tweede
keer dit seizoen, de finale te winnen
van Tibor Hogervorst. Frappant was
dat Tibor Lars op een ander vlak wel
de baas was. Lars had vóór de finale
140 uitgegooid, maar Tibor wist dit
in de finale te verbeteren door een
restscore van 141 met drie pijlen
weg te werken, wat uiteindelijk de
Hoogste Uitgooi van de avond was.
Omdat er maar één kon winnen had
Brent ‘besloten’ naar het tweede niveau te gaan. Dit bleek inderdaad
een juiste keus, want hij zou uiteindelijk de finale winnen van Rene Kruit, waarmee de familie Plaisier
een dubbelslag sloeg.

Kilian Broeren bereikte voor de derde keer dit seizoen een finale, dit
keer op het derde niveau. Door ook
deze finale te winnen, ditmaal tegen
John Kater, behield Kilian zijn honderd procent winstscore in al deze finales. In het vierde niveau bereikte Yorick bij zijn debuut tegelijk knap de finale, dit in tegenstelling tot Gilbert van Eijk, voor wie het
alweer zijn vijftiende finale ooit was.
Gilbert wist deze ervaring om te zetten in zijn achtste overwinning ooit.
Door het jaarlijkse carnavalspektakel in het Dorpshuis is er volgende week geen darten. De volgende
speelavond is derhalve pas op vrijdag 10 maart. Om toch in de dartssfeer te blijven is het een optie om
volgende week als Peter ‘the snakebite’ Wright de carnaval in te gaan.

Jan wint bij de
OVAK-soos

ari vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het kaarten op 8 februari is gewonnen door
Jan van der Drift met 5616 punten,
gevolgd door Riet Meijer met 5511,
Rudolf met 5308 en Wil ter Horst
met 5256 punten.

Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 22 febru-

De winnaars Lars (links) en Brent
Plaisier.
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Biljartvereniging Aalsmeer

Handboogschieten

Aalsmeer - De moeizame start van
beide spelers resulteerde dat er in
de eerste 9 beurten slecht werd gescoord. Daarna was het Kees die
regelmatig zijn caramboles op het
bord liet zetten. Harry was aan het
sprokkelen en kwam niet verder
dan 21 caramboles. Kees maakte
zijn 44 caramboles in 22 beurten.
In zijn tweede partij maakte Kees
korte meten tegen Jaap van Leeuwen en won in 21 beurten. Wil Piet,
één van de betere spelers, maakte in 33 beurten zijn 56 caramboles John Verbeek. John bleef steken op 28 caramboles. In zijn tweede partij nam Wil Piet revanche op
Piet van Leeuwen door in 17 beurten zijn 56 caramboles te maken.
Piet van Leeuwen had het zwaar tegen Piet Maarsen die zijn partij uit
maakte in de laatste beurt met een
serie van 11 en zo Piet van Leeuwen zijn tweede nederlaag bezorgde deze middag. Hans Wijnands bezorgde Mari ten Brink een nederlaag door zijn 53 caramboles in 26
beurten te verslaan. Twee naam genoten tegen elkaar Jacco v/d Laarse
en Martin v/d Laarse; Tot aan beurt
20 ging de score redelijk gelijk op
en was het Jacco die op het einde 7 poedels moest incasseren en
zo de winst aan Martin moest laten.
Wijnand Knol en Flip Eskes zijn aan
elkaar gewaagd. Het was Flip die in
22 beurten de winst aan Wijnand
moest laten. Wijnand 38 caramboles en Flip kwam er 15 tekort. Henk
Bos, hoogste speler met 90 caramboles, tegen Tijmen van Dongen.
Henk heeft het wat moeilijk tegen
lagere spelers die wat ruimer spelen en dat was tegen Tijmen het geval. Henk kon de ballen moeilijk bij
elkaar krijgen waardoor, Henk kon
geen serie maken, het spelletje wat
hij graag doet. In 27 beurten moest
Tijmen met een tekort van twee caramboles de eer aan Henk laten.
Harry Batenburg liet er geen gras

Aalsmeer - Ynske de Haan, lid van
handboogvereniging Target, heeft
op 4 februari beslag weten te leggen op de tweede plaats bij de rayonverschieting Noord-Holland te
Landsmeer bij handboogvereniging
Pijlsnel aldaar. Ynske schoot in een
bijzondere klasse, namelijk de instinctive klasse met de barebow
(de meest authentieke boog zonder
richtmiddelen). Deze klasse bestaat
pas sinds 2 jaar en betekent kort
gezegd: intuïtief schieten. Zodra de
boog met daarop de pijl is uitgetrokken gebeurt het richten in een fractie waarbij het zogenaamde stringwalken en facewalken (gebruik maken van merktekens op de pees en
de trekhand over het gezicht bewe-

Wielrennen

Jordy eindwinnaar KNWU
Strandrace Tomcompetitie
Kudelstaart - Jordy Buskermolen
is ondanks pech in de laatste wedstrijd eindwinnaar geworden van
de uit tien wedstrijden bestaande
KNWU-Strandrace Topcompetitie.
In de slotwedstrijd van de KWNU
competitie startte Jordy met slechts
een aantal punten voorsprong in
het klassement. Europees kampioen
Jasper Ockeloen, veel winnaar Ronan van Zandbeek en Stefan Vreugdenhil stonden dichtbij in het klassement en maakten nog kans op de
eindoverwinning.
Op het strand van Castricum had
Kudelstaarter Jordy een prima start
en nestelde zich direct in de kopgroep met daarbij alle favorieten.
Vlak voor het keerpunt in Camperduin kreeg Jordy een aflopende
band, waardoor zijn concurrenten
besloten te demarreren. Uiteindelijk
wist naaste belager Vreugdenhil met
een aantal medevluchters een voorsprong te pakken. Ook van Zandbeek probeerde de oversteek te maken naar de voorste groep, maar
door het attente reageren van Jordy
slaagde hij hier niet in. Vervolgens
reed Vreugdenhil naar een verdienstelijke tweede plaats, waardoor hij
enkele punten te kort kwam om het
klassement winnen. Daarmee ging
de overwinning in het eindklassement naar Jordy Buskermolen die
met een lekke band als 19e over de
streep kwam. “Ik heb in alle strandraces nauwelijks pech gehad, maar
juist in de laatste race van de topcompetitie kreeg ik bij Camperduin
een lekke band”, aldus de balende

coureur uit Kudelstaart. “Ik kon nog
wel doorrijden, probeerde op iedere
aanval te reageren, maar dat hield
natuurlijk een keertje op. Uiteraard
ben ik wel erg blij om het klassement winnend af te sluiten.”
Derde in Rockanje
Op zondag reed de in de zomer voor
het Swabo Cyclingteam uitkomende Jordy ook nog een strandrace
in Rockanje. In deze wedstrijd ging
hij van start zonder de druk van een
klassement op zijn schouders. Op
een deels besneeuwd strand werd
in Rockanje gestart richting Oostvoorne. Er werd niet alleen over het
strand gereden, maar ook over gladde grasstroken, wat in het peloton
leidde tot enkele kleine valpartijen.
Jordy reed onbevangen en voelde
zich erg sterk. Met ploegmaat Pascal Noort en twee renners van de
concurrerende ploeg Invicta streden zij om de overwinning. De zege ging naar Ronan van Zandbeek,
tweede werd ploeggenoot Pascal
waarna Jordy een prachtige derde
plaats behaalde. “Bij alle strandraces rijdt de ploeg voor mij. Daarom
is het erg mooi dat ik bij deze race
Pascal kan helpen aan zijn eerste
podiumplaats”, aldus Jordy.
Het strandrace seizoen is bijna ten
einde. De laatste belangrijke wedstrijd is nog het Nederlands Kampioenschap dat op 11 maart zal
plaatsvinden op Ameland. Jordy zal
daar door zijn prestaties in het gehele seizoen als één van de favorieten van start gaan.

Mike Multi Foundation
ook in zee met Jetze Plat
Daniël Giacon in actie. Foto: Dóra Barens

Daniël Giacon (16) naar
EJK Floretschermen
Aalsmeer - Schermer Daniël Giacon (16) uit Aalsmeer is door de
bondscoach geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen bij de
Europese Jeugd Kampioenschappen schermen in Plovdiv (Bulgarije). Daniël komt eind februari/begin maart uit op het wapen floret in
maar liefst vier categorieën. Hij doet
aan het individuele en het teamevent
mee in zowel zijn eigen leeftijdscategorie, de Cadetten (tot 17 jaar) als
bij de Junioren (tot 20 jaar). De jonge floretschermer heeft dit jaar de
kwalificatietoernooien op Junioren
niveau gedaan met prachtige resultaten. In Boedapest en Londen behaalde hij op Junioren Wereldbekerwedstrijden de top 64 en in januari werd hij 32e op een Wereldbekerwedstrijd U20 in het Franse Aix-enProvence. Ook bij de senioren wist

hij al twee keer de top 32 te behalen en plaatste zich op een haar na
niet voor de finaledag van zijn eerste
Senioren Wereldbekerwedstrijd in
Bonn afgelopen weekend. Hij werd
uiteindelijk 72e van de 212 deelnemers, waaronder veel schermers die
op de Olympische Spelen in Rio om
de medailles streden. De ultieme
droom van Daniël is om zelf mee te
doen aan de Olympische Spelen. Hij
traint dagelijks bij zijn club SchermCentrum Amsterdam (SCA) om dat
doel te bereiken.
Om alle buitenlandse kwalificatietoernooien te kunnen bekostigen
en zich verder te kunnen ontwikkelen door internationale trainingsstages is Daniël op zoek naar sponsors.
Kijk voor de mogelijkheden voor
sponsoring op zijn website www.danielgiacon.nl.

Aalsmeer - De Mike Multi Foundation heeft begin dit jaar niet alleen een contract voor 4 jaar getekend met Ruben Spaargaren, maar
ook met Jetze Plat. De Foundation
heeft Jetze het afgelopen jaar ook
gesteund bij meerdere projecten,
zowel op financieel als op materieel
vlak en voor de komende 4 jaar zal
de Foundation officieel zijn sponsor
zijn op zijn Road to Tokyo.
2016 Was een ongelofelijk succesvol jaar voor Jetze. Zo werd hij Europees én wereldkampioen op de triatlon, en heeft hij meerdere World
Cups op zijn naam geschreven. Afgelopen september is Jetze tijdens
de Paralympics Paralympisch Kampioen Triatlon geworden en heeft
de bronzen medaille gehaald op de
wegwedstrijd.
Jetze wil graag nog zeker 4 jaar
door, waar de Foundation hem
graag bij steunt. Nu is hij volop in de
voorbereiding en aan het toewer-

ken naar de Paralympische Spelen
in Tokyo in 2020. Jetze heeft daarom
weer een mooi sportief jaar voor de
boeg, met misschien wel als hoogtepunt de Ironman in Hawaï in oktober van dit jaar. Hier zal hij mee
doen aan de traditionele afstand
voor de triatlon.
Op 5 maart wordt de Lenie van der
Meer bokaal weer georganiseerd.
Zwemmers met en zonder beperking worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Ook Jetze zal
aan deze wedstijd deelnemen.
De Mike Multi Foundation heeft als
doel het mogelijk maken en bevorderen van sport voor mensen met
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Tevens is het doel het
sportaanbod op dat terrein kwalitatief te verbeteren en op deze wijze meer aandacht te vragen voor
de gehandicaptensport. Neem voor
meer info eens een kijkje op: www.
mikemultifoundation.nl

Jeugd FCA in het nieuw
Aalsmeer ook de komende 3 jaar in
het groen-rode shirt met het inmiddels vertrouwde logo van 123inkt.
nl op de borst. Nieuw ten opzichte van de huidige situatie is dat op
beide mouwen van de shirts nu ook
sponsoruitingen worden opgenomen. Hiervoor heeft de sponsorcommissie afspraken gemaakt met
KIA Vaneman en Antenna Uitzendbureau. In het bijzijn van leden van
het hoofdbestuur en leden van de
sponsorcommissie zijn afgelopen
zaterdag formeel de contracten getekend.
Actie ‘Je kan m’n rug op’
Nu de voorkant en mouwen van het
shirt voor alle teams dezelfde invulling krijgen, is het ook nog per
team mogelijk om de achterkant te
bedrukken. Net als met de huidige
shirts zal dit per team worden gedaan, waarvoor binnen de club de

actie ‘Je kan m’n rug op’ is gestart.
Hierbij kunnen bedrijven zich aan
één of meerdere teams verbinden,
waar bijvoorbeeld uw eigen kind
in het team speelt. Meer informa-

tie over deze actie is te vinden op
de website van FC Aalsmeer (www.
fcaalsmeer.nl) en op een groot bord
in de kantine van de verenging.
Foto: Jaap Maars

gen) niet is toegestaan. Deze wedstrijd werd geschoten door zowel
dames als heren in een deelnemersveld van acht personen. Ynske wist
in de voorrondes niet te imponeren
met matige scores, maar zij wist zich
te herpakken in de halve finale wat
uiteindelijk resulteerde in een mooie
tweede plaats. Meer weten over de
handboogsport in de regio? Kijk dan
op www.hbvtarget.nl.

Medailles voor
judoka’s
Aalsmeer - Afgelopen zondag 12
februari waren de judoka’s van Judo
Amstelland actief tijdens een judotoernooi in Leimuiden. Van de drie
judoka’s wisten er twee een prijs te
winnen. Raffael Svetoslaf werd derde en kreeg een bronzen medaille.
Maikel Svetoslav eindigde op plaats
vijf en Olaf Hogerwerf werd na twee
winstpartijen tweede en kreeg dus
een zilveren medaille.

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. Het klaverjassen begint altijd
om 20.00 uur. Schuif ook eens aan!
Op 8 februari is Loes Versteeg eerste geworden met 5631 punten, Ineke Woerden werd tweede met 4924
punten en Carl Riechelman derde
met 4903 punten. De poedelprijs
was deze week voor Ria van ‘t Schip
met 3846 punten.

Til winnaar bij
de sjoelclub
Rijsenhout - De uitslagen van donderdag 9 februari gaven in sommige klasses een minimaal verschil
aan bij de sjoelclub Rijsenhout. De
hoofdklasse is met overmacht gewonnen door Thomas van Brakel,
maar tussen de nummers twee en
drie Rien Ravensbergen en Corrie Balder was er het minimale verschil van één punt. In de A-klasse
werd Til Vermeer eerste, gevolgd
door Hans Schijf en Nel Joore als
twee en drie. Plonie Verdel was de
sterkste in klasse B, op de voet gevolgd door Alie van Tol als tweede
en als derde Jan Joore, met een onderling verschil van elk drie punten.
In klasse C was wederom Ans Borawitz eerste. Als nummer twee waren
Femmy Korte en Coby de Jong aan
elkaar gewaagd en als derde eindigde Astrid Overbeek. De volgende speelavond donderdag 23 februari vanaf 19.30 uur in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat.

Kaartavond bij
Ons Genoegen

Contracten sponsors ondertekend
Aalsmeer - Afgelopen weekend
was er geen voetbal op het complex aan de Beethovenlaan, dit door
een mooie laag sneeuw. Enkele uitwedstrijden gingen wel door of werden op het laatste moment ook afgelast. Ondanks dat er niet gespeeld werd, stond er wel wat belangrijks voor de club op de agenda, namelijk de contractondertekening met de jeugdsponsoren. Na dit
seizoen loopt het huidige contract
met de hoofdsponsor van de jeugd,
123inkt.nl, af. In dit kader heeft de
sponsorcommissie de afgelopen periode met 123inkt.nl en verschillende bedrijven gesproken. Uiteindelijk
is de sponsorcommissie eruit gekomen en kan met trots gemeld worden dat het contract met 123inkt.nl
met 3 jaar wordt verlengd, net als
met de tassensponsor Aannemersbedrijf W. van der Laarse & Zn. Hierdoor speelt de gehele jeugd van FC
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Ynske de Haan tweede op
rayonkampioenschap

Kees Aarsen op dreef op
de woensdagmiddag
over groeien na zijn nederlaag tegen Kees Aarsen. Nu was Arie Bezuijen het slachttoffer in 28 beurten
was Arie de klos en moest met een
tekort van 14 caramboles genoegen
nemen.
Bij de dagcompetitie leed het team
van Harry Batenburg een gevoelige nederlaag tegen de Pepersteeg.
Henk Bos moest de winst aan Bou
v/d Meer laten. Dat overkwam ook
Dorus v/d Voort tegen Gerhard Termeulen en ook Henk v/d Sluis moest
toezien hoe Wim Akkerboom in
13 beurten zijn caramboles maakte. Het was Harry die 12 punten liet
noteren. Eindstand: Aalsmeer C 27
en Pepersteeg 43 punten. Uitslagen
overige teams: Aalsmeer A 38 en
Westeinder 42 punten. Aalsmeer B
39 en Rijnegom 44 punten.
Door de uit overwinning op het 3
bandenteam van BV De Springbok
klimt het Aalsmeerse team langzaam weg van de onderste plaatsen.
Eerste speler Theo Volkerts won van
Henk Doornekamp en Henk Floor
deed dat tegen Hero Janzing. Ton
v/d Laarse moest zijn meerdere erkennen in Gijs Rijneveld. Eindstand:
De Springbok 25 en Aalsmeer 32
punten.
De volle winst werd binnen gehaald door team Spaargaren in de
thuiswedstrijd tegen BV De Sport.
Teun Verkaik deed Bert v/d Lip in
22 beurten de das om; Paul v/d Aar
deed dat hetzelfde tegen Ton v. Tol
en Hans Spaargaren had 31 beurten nodig om de winst binnen te
halen tegen Gerard Zoet, Eindstand: Aalsmeer 36 en BV De Sport
20 punten. Ook de team Plasmeijer
uitspelend bij Westerhaven nam de
36 punten mee naar Aalsmeer met
winst voor Wim Berghoef tegen
Corne Vaartjes; Joop Houtman tegen Wim van Dijk en eerste speler
Arnold Heuzen tegen Alphons Ledoux. Eindsand: BV Westerhaven 24
en Aalsmeer 36 punten.

• Nieuwe Meerbode

Aalsmeer - Op dinsdag 21 februari
houdt kaartclub Ons Genoegen de
volgende speelavond. Klaverjassen
en rummicuppen staan op het programma. De kaartavond begint om
19.30 uur en vindt plaats in de nieuwe locatie, het Hofplein aan de Clematisstraat, ingang van het Kloosterhof. De zaal is open vanaf 19.00
uur voor koffie, thee en inschrijving.
Deelname kost 3 euro per persoon.
De laatste speelavond was het gezellig druk met weer enkele nieuwe
gezichten. Bij het klaverjassen werden de punten als volgt verdeeld:
Op één Paulien Kant met 5893 punten, op twee Thea van Aalst met
5519 punten en op drie mevrouw
Ter Horst met 5492 punten. De poedelprijs was voor Els Vergeer met
3491 punten. Bij het rummicuppen
was Alie Hoving met 33 punten de
winnaar en mevrouw Antje Herder
met 255 punten was goed voor de
poedelprijs. De volgende avond zullen de punten ook weer mee tellen
voor het overall klassement zowel
voor het klaverjassen als het rummicuppen. Er is altijd nog plaats voor
enthousiaste nieuwe mede spelers.
Neem gerust uw buren, vrienden of
bekenden mee. Iedereen is van harte welkom.

Winst Trudy en
Piet bij kaarten
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstelling? Nieuwe kaarters zijn
van harte welkom. Klaverjassen en
jokeren staan op het programma.
Op donderdag 9 februari is het jokeren gewonnen door Trudy Knol
met 79 punten, op twee is Bets Teunen geëindigd met 249 punten en
op drie Henk van Wichen met 4919
punten. Bij het klaverjassen was deze week Piet Buskermolen met 5579
punten de beste, gevolgd door Nico
de Ron met 5424 punten en Marry
Akse met 5319 punten. Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, telefoon: 0297–340776.

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - De volgende kaartavond van Allen Weerbaar is op
maandag 20 februari. Alle klaverjasliefhebbers en jokeraars worden
weer verwacht in het Middelpunt
aan de Wilhelminastraat. De inleg is
1,50 euro per persoon. Het kaarten
begint om 20.00 uur, maar de deuren gaan om 19.30 uur al open voor
inschrijving, koffie en thee. De winnaar van de laatste avond was Paul
Könst met 5691 punten, gevolgd
door Jan de Nooij met 5228 punten, Lida de Nooij met 5142 punten, Wijntje Heijink met 5119 punten
en Ubel van de Blom met 5046 punten. De poedelprijs was voor Maarten van der Vaart en de marsenprijs
ging naar Dirk Janmaat. Bij het jokeren is Marty Groenendijk op één
geëindigd en Lilian Klaassen werd
laatste.

Koppelkaarten
voor Huntington
Aalsmeer - Het koppelklaverjassen komende vrijdag 17 februari
bij buurtvereniging Hornmeer staat
in het teken van de ziekte Huntington. De opbrengst van deze avond
zal geschonken worden aan deze
stichting. Huntington is een combinatie van de symptomen van Alzheimer, ALS en Parkinson. Erfelijk met
een kans van 50 procent. De ziekte leidt hoe dan ook tot de dood.
Maar, er is goed nieuws. De kans
op een geneesmiddel - binnen 10
jaar - is veelbelovend. Een kwestie van tijd dus en geld. Er is 4 miljoen nodig om het onderzoek verder te financieren, daarmee kunnen levens gered worden. Daarom
doet buurtvereniging Hornmeer deze geste. Eerder is er gekaart voor
het Rode Kruis en de Kinderboerderij. Iedereen is vrijdag van harte
welkom, koppels kunnen ter plaatse gevormd worden. Om 20.00 uur
worden de kaarten verdeeld, vanaf 19.30 uur staan koffie en thee
klaar in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Het kaarten op vrijdag
10 februari is gewonnen door Ben
Bon met 5528 punten, op twee Kees
Meekel met 5395 punten en op
drie Tonnie Favie met 5052 punten.
De poedelprijs was voor Manfret
de Grauw met 3044 punten. Bij de
kwartmarathon zaterdag 11 februari was Grada Groenendijk de beste met 107555 punten, gevolgd door
To van de Meer met 10616 punten
en Jan Meijer met 10174 punten. De
poedelprijs was voor Krijna Verhoef
met 7531 punten.

