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Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer: Omgeving Hornmeer (250 kranten)

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer: Omgeving Hornmeer (250 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

Kom naar het Werkplein AA

Hulp nodig bij het 
zoeken naar werk?

WerkpleinAA.nl

Lees 
hierover 
meer in  
de krant

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

Getuige onderneemt actie na straatroof

17-Jarige tasjesdief gepakt 
na achtervolging met auto
Aalsmeer - Op maandag 22 febru-
ari rond kwart over twee uur in de 
middag is een 67-jarige vrouw uit 
Aalsmeer beroofd van haar hand-
tas. Het slachtoffer liep in de Op-
helialaan, nabij de supermarkt, toen 
plots haar tas van haar arm werd ge-
rukt door iemand op een scooter. De 
bestuurder ging er vandoor richting 
Baanvak. De straatroof werd gezien 
door omstanders en één persoon liet 
het er niet bij zitten. In een auto werd 
de achtervolging ingezet en met suc-
ces. De 19-jarige ondernemer uit de 
Ophelialaan wist in Wissel de straat-
rover klem te rijden. De straatrover 
is een 17-jarige Aalsmeerder. In af-
wachting van de politie is de jon-
gen in de auto gezet. De onderne-
mer heeft de jongen mee terug ge-
nomen naar de Ophelialaan en om-
standers zijn in afwachting van de 

politie om de auto gaan staan. De 
verdachte is daarna door agenten 
aangehouden en meegenomen naar 
het bureau voor verhoor. Hij heeft in-
middels de roofoverval bekend. De 
17-jarige reed op een gestolen scoo-
ter. Deze was afgelopen 9 februari 
gestolen vanuit de Zijdstraat. 

Bloemetje en taart
De tas van de 67-jarige is terugge-
vonden en inmiddels retour bij de 
geschrokken inwoonster. Voor deze 
vrouw staat als opkikker een bloe-
metje klaar bij bloemen- en planten-
zaak Angelique in de Ophelialaan. 
De heldhaftige 19-jarige is als belo-
ning door bakkerij Ab Müller reeds 
getrakteerd op een taart. De politie 
laat in een reactie weten heel trots 
te zijn op de ondernemer en de om-
standers die hulp hebben verleend. 

Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds

Koninklijke onderscheiding 
voor ‘doener’ Joop Teunen
Aalsmeer - Maandagavond 22 fe-
bruari heeft Joop Teunen een ko-
ninklijke onderscheiding ontvangen 
bij ‘de Nieuwe Meer’. Er stond voor 
zover hij wist een gezamenlijke ver-
gadering gepland van het Jeugd-
cultuurfonds en het Jeugdsport-
fonds Aalsmeer. Joop Teunen wist 
van niets en zijn vrouw ook niet. Hij 
was dan ook compleet verrast, toen 
hij gisteren bij zijn afscheid als be-
stuurslid van het Jeugdsportfonds 
en het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer 
uit handen van burgemeester Je-
roen Nobel een lintje kreeg. Joop 
Teunen kreeg de koninklijke onder-
scheiding voor zijn bijzondere ver-
diensten voor de Aalsmeerse sa-

menleving. Ruim tien jaar was hij 
penningmeester van Jeugdsport-
fonds en vier jaar lang ook van het 
Jeugdcultuurfonds Aalsmeer. Dank-
zij deze fondsen kunnen kinderen 
die dat anders niet kunnen toch 
een sport beoefenen of bijvoor-
beeld naar muziek- of dansles gaan. 
Daarnaast is Joop Teunen al sinds 
1977 de enthousiaste en bevlogen 
dirigent van kerkkoor Soli Deo Glo-
ria, is hij bestuurslid van de Katho-
lieke Bond voor Ouderen, zit hij in 
de Wmo-raad en is al jaren het aan-
spreekpunt van de Vereniging van 
Eigenaren van de Columbiahof. In 
zijn toespraak omschreef burge-
meester Jeroen Nobel Joop Teunen 

Provincie waarschuwt voor ernstige verkeershinder!

Aalsmeerderbrug in N196 
een week voor helft dicht
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland werkt van vrijdag 26 febru-
ari tot en met dinsdag 8 maart aan 
de Aalsmeerderbrug in de provinci-
ale weg N196 op de grens van de 
gemeenten Haarlemmermeer en 
Aalsmeer. Dit heeft gevolgen voor 
het wegverkeer en de scheepvaart. 
Verkeer wordt in beide richtingen 
over één van de twee brugdelen ge-
leid. Hierdoor zijn minder rijstroken 
beschikbaar en kan vertraging op-
treden. Doorgaand verkeer wordt 
dan ook geadviseerd om te rijden 
via de N201 en N231en vice versa. 

Aansluiting dijk dicht
Om de doorstroming te bevorderen, 

is de aansluiting van de Aalsmeer-
derdijk op de Burgemeester Kaste-
leinweg (N196) afgesloten voor au-
toverkeer. Het verkeer wordt omge-
leid via de Pudongweg en vice ver-
sa. Ter plaatse staan verkeerslichten, 
zodat (brom)fi etsverkeer en voet-
gangers van en naar de Aalsmeer-
derdijk kunnen oversteken.

Mechanisme
Van maandag 29 februari tot en met 
maandag 7 maart geldt een strem-
ming voor het scheepvaartverkeer 
op de Ringvaart van de Haarlem-
mermeerpolder. Er wordt een omlei-
ding ingesteld met behulp van bor-
den langs de vaarwegen.

Er wordt gewerkt aan het kwadrant 
van de brug, een onderdeel van 
het mechanisme waarmee de brug 
open en dicht kan. Daardoor is de 
brug tijdens de werkzaamheden 
niet bedienbaar en kan over één 
van de twee brugdelen geen ver-
keer rijden. 
Met vragen over de werkzaamhe-
den kunnen weggebruikers en om-
wonenden contact opnemen met 
het provinciale Servicepunt, via tele-
foonnummer 0800-0200600 (gratis) 
of per e-mail servicepunt@noord-
holland.nl. 
De werkzaamheden zijn ook te vol-
gen via de website www.noord-hol-
land.nl of via Twitter.

De wethouder van Economische Zaken Ad Verburg (Aalsmeer) en Maaike 
Veeningen (Amstelveen) openen Werkplein AA. 

Vraag en aanbod bij elkaar
Feestelijke opening Werk-
plein AA door wethouders
Aalsmeer - Het Werkplein AA is op 
woensdag 17 februari offi cieel ge-
opend door de wethouders Ad Ver-
burg van Aalsmeer en zijn Amstel-
veense collega Maaike Veeningen. 
Dit vond plaats in het bijzijn van 
een grote groep ondernemers. Het 
Werkplein AA is voor werkzoeken-
den en werkgevers in Amstelveen 
en Aalsmeer. Op het Werkplein komt 
de vraag van werkzoekenden naar 
werk en het aanbod van vacatures 
door werkgevers bij elkaar. De ge-
meenten Amstelveen en Aalsmeer 
geven daarmee gezamenlijk uitvoe-
ring aan arbeidsbemiddeling en re-
integratie. Dit moet ertoe leiden dat 
klanten, door informatieverstrek-
king, werkaanbod en training kun-
nen meedoen en een baan vinden. 
“We bieden uitkeringsgerechtigden 
een opstap om weer aan het werk 
te kunnen gaan”, aldus wethouder 
Verburg. 
Inwoners met of zonder beperking, 
die op zoek zijn naar werk krijgen 
op het Werkplein actieve ondersteu-
ning. Veel klanten krijgen bij binnen-
komst direct een werkaanbod. Alle 
inwoners uit gemeenten Aalsmeer 
en Amstelveen die werk zoeken, 
kunnen op het Werkplein AA te-
recht. Werkgevers kunnen zonder 
afspraak bij het Werkplein langsko-
men, als zij personeel zoeken. Me-
dewerkers geven advies en uitleg 

ning en Wajong voor jong gehan-
dicapten. Daarnaast is er speciale 
aandacht voor aanpak van jeugd-
werkloosheid. Alles is erop gericht 
dat mensen aan het werk kunnen en 
mee kunnen doen in de maatschap-
pij. Gemeenten hebben sinds vorig 
jaar een breder takenpakket op het 
gebied van werk en inkomen en dat 
betekent dat we meer doelgroepen 
begeleiden. Op het Werkplein heb-
ben we alles samengevoegd zodat 
meer mensen voor begeleiding kun-
nen zorgen. We helpen bij het zoe-
ken naar vacatures.” 

Actieve ondersteuning 
Inwoners, ook met een beperking, 
die op zoek zijn naar werk krijgen 
op het Werkplein actieve ondersteu-
ning. Het Werkplein heeft moder-
ne computerfaciliteiten, waar werk-
zoekenden zelfstandig of met be-
geleiding gebruik van kunnen ma-
ken. Ook geven ze bij het Werkplein 
AA sollicitatie- en motivatietrainin-
gen, organiseren speeddates en ge-
ven inzage in het actuele werkaan-
bod van de arbeidsmarktregio Groot 
Amsterdam. Door bemiddeling krij-
gen veel van de klanten onmiddel-
lijk bij binnenkomst een werkaan-
bod. De Vrijwilligerscentrale zit ook 
op het werkplein. Zij spelen een rol 
als de tegenprestatie van een uitke-
ring bestaat uit vrijwilligerswerk.
Werkplein AA ligt aan Laan Nieu-
wer-Amstel 1 in Amstelveen. Meer 
informatie is te vinden op www.
WerkpleinAA.nl.

Getuigen gezocht
Mishandeling na 

feestje in huis
Aalsmeer - De politie zoekt ge-
tuigen van een zware mishan-
deling rond middernacht op za-
terdag 20 februari in de Uranus-
straat. Een 16-jarige jongen uit 
Amstelveen is fl ink in zijn ge-
zicht geslagen. Agenten trof-
fen de jongen bloedend aan. 
Een groot aantal tanden in zijn 
mond zat los en enkele zijn uit 
zijn mond geslagen en lagen 
op de grond. De 16-jarige was 
naar een feestje geweest in een 
woning. Omdat hij dronken zou 
zijn, is hij op straat gezet. Wie 
hem vervolgens zo toegeta-
keld heeft of hebben, is onbe-
kend. De politie is gealarmeerd 
door enkele feestgangers. Mo-
gelijk zijn er meer getuigen. Zij 
worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844. De 16-jarige is per ambu-
lance vervoerd naar het Sloter-
vaart ziekenhuis. 

Nu nepmails van 
deurwaarder

Aalsmeer - Na nepmails over 
het inleveren van bankpassen, 
schade aan auto gereden, is 
nu Microsoft de dupe van frau-
deurs, die via dit bedrijf geldbe-
dragen proberen af te troggelen. 
De mails worden zogenaamd via 
Windows Microsoft Payments 
verstuurd en ondertekend door 
gerechtsdeurwaarder mr. A.J. 
van der Graaf. De ontvanger van 
de mail wordt gesommeerd di-
rect een boete te betalen, ge-
middeld van 435 euro. Microsoft 
heeft een dossier opgezet om 
deze fraudeurs te kunnen ach-
terhalen. De politie raadt aan 
om deze mails direct te verwij-
deren en vooral niet op dit zoge-
naamde dwangbevel in te gaan. 
Er kan aangifte gedaan worden 
bij de politie via 0900-8844.

Poging inbraak 
in woning

Aalsmeer - In de nacht van 
zondag 21 op maandag 22 fe-
bruari is geprobeerd in te bre-
ken in een woning in de Koolwit-
jesstraat. Het is de dieven echter 
niet gelukt om de voordeur en 
de achterdeur te openen. Met 
een schroef is getracht de sloten 
open te wrikken. De politie heeft 
Burgernet ingezet, maar voor-
alsnog zijn er geen reacties die 
meer informatie over de dader(s) 
geven. De poging om de woning 
te betreden heeft plaatsgevon-
den tussen elf uur in de avond 
en zeven uur ‘s morgens. Toch 
iets gezien? De politie hoort het 
graag via 0900-8844.

over subsidieregelingen voor het in-
zetten van mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt. Wethouder Vee-
ningen: “Op het Werkplein bieden 
we onder meer bemiddeling en on-
dersteuning op maat aan voor al-
le doelgroepen van de Participatie-
wet, de Wet Sociale Werkvoorzie-

als iemand waar je altijd een beroep 
op kunt doen, die de handen uit de 
mouwen steekt, zaken oppakt en 
voor elkaar krijgt. Een hartelijk, con-
tentieus, loyaal en toegewijd mens, 
met altijd een luisterend oor voor de 
mensen om hem heen. “Onze sa-
menleving kan niet zonder mensen 
zoals Joop Teunen”, aldus de bur-

gemeester die ook nog eens een 
ver familielid van hem bleek te zijn. 
Naast alle bestuurs- en commis-
sieleden van het Jeugdsportfonds 
en het Jeugdcultuurfonds werd de 
avond ook bijgewoond door de wet-
houders Ad Verburg en Gertjan van 
der Hoeven. Dik verdiend, deze ko-
ninklijke pluim voor Joop Teunen!
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

129e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

In maart feest in het Crown Theater
PCOB Aalsmeer 35 jaar
Aalsmeer - De PCOB (Protestant 
Christelijke Ouderen Bond) zet zich 
in voor het welzijn van alle ouderen 
in Nederland, in het bijzonder voor 
haar leden. De bond volgt de ont-
wikkelingen en onderneemt zo no-
dig actie. Onder meer met lobby-
werk richting politiek en richting 
andere beleidsbepalende organi-
saties. Regionaal worden ook ac-
tiviteiten, uitjes en vieringen, denk 
aan de Christelijke feestdagen, ge-
organiseerd. De PCOB afdeling 
Aalsmeer is opgericht op 25 febru-
ari 1981 en bestaat dit jaar dus 35 
jaar! In 2013 is de afdeling Aalsmeer 
gefuseerd met de Haarlemmer-
meer. Inmiddels is een groot aan-
tal van de leden dan ook afkomstig 

uit onder andere Hoofddorp, Nieuw-
Vennep en Vijfhuizen. Het jubileum 
hoopt de PCOB op woensdagmid-
dag 23 maart te vieren met alle le-
den uit Aalsmeer en Haarlemmer-
meer. In Crown Theater Aalsmeer 
zal Susan Seegers met alle aanwe-
zigen op zoek gaan de naar vrouw 
achter Annie M.G Schmidt. Tijdens 
het theaterconcert voor de leden, 
vrijwilligers en begeleiders brengt 
zij liedjes en gedichten van Schmidt 
ten gehore. 
Lid worden of meer informatie over 
het werk van de PCOB in Aalsmeer 
en Haarlemmermeer? Neem dan 
contact op met voorzitter, mevrouw 
M. Terlouw-Kroon, of kijk op de 
website: www.pcob.nl

Workshop ouders in gesprek
Kudelstaart - Naar aanleiding van 
de geslaagde ouderbijeenkomsten 
tijdens en na de Week van de Op-
voeding slaan de Binding en Vita 
Amstelland wederom de handen in-
een om een mooi programma op op-
voedkundig gebied op te zetten voor 
een enthousiaste groep ouders die 
graag dieper wil ingaan op thema’s 
rond de opvoeding. Onder begelei-
ding van een professional, die des-
kundig is op het gebied van jeugd en 
gezin, gaan de aanwezigen met el-
kaar in gesprek en worden ervarin-
gen uitgewisseld. Na elke bijeen-
komst zullen de ouders handvaten 
aangereikt krijgen waarmee zij in de 
tussenliggende periode aan de slag 
kunnen. Ook mogen ouders zelf on-
derwerpen aandragen waarvoor zij 

graag ondersteuning en advies wil-
len hebben. Er worden totaal negen 
bijeenkomsten georganiseerd, die 
plaatsvinden op de tweede maan-
dag van de maand bij de Binding in 
de Graaf Willemlaan 3 in Kudelstaart. 
Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 
uur. Workshop van 20.00 tot 21.30 
uur. De data zijn: 14 maart, 11 april, 
9 mei, 13 juni , 11 juli, 12 september, 
10 oktober, 14 november en 12 de-
cember. Aan deze ouderbijeenkom-
sten zijn geen kosten verbonden. En-
thousiast geworden en lijkt het inte-
ressant om aan deze workshops deel 
te nemen? Stuur dan vóór maandag 
14 maart een mail naar viola@de-
binding.nl. Ook geïnteresseerden die 
zich niet van tevoren hebben aange-
meld, zijn van harte welkom!

Eén dag aandacht voor wat goed gaat

Complimentendag 1 maart
Aalsmeer - Op dinsdag 1 maart 
is het voor de 14e keer Nationa-
le Complimentendag in Nederland. 
Hoe welkom in een wereld waarin 
de roep om meer verdraagzaamheid 
met de dag toeneemt, maar de tijd 
voor echte persoonlijke aandacht 
alleen maar lijkt af te nemen. Re-
den om op 1 maart weer eens een 
dag bewust stil te staan bij wat er 
eigenlijk allemaal goed - in plaats 
van fout - gaat. En de mensen die 
hiervoor verantwoordelijk zijn jouw 
waardering laten blijken. Voor veel 
landgenoten nog best een hele uit-
daging, want complimenteren zit 
(nog steeds) niet echt in onze volks-
aard. Jammer en vooral een gemis-
te kans, want een compliment kost 
niets, de voorraad ervan is oneindig 
en het effect ervan vaak onbetaal-
baar! Hoe mooi kun je het krijgen?
 
Geen commercie!
In tegenstelling tot de commerciële 
Valentijns-, Secretaresse-, Moeder- 
of Vaderdag, is de Nationale Com-
plimentendag een dag waarvan het 

succes niet gekocht kan- of mag 
worden! 
Initiatiefnemer Hans Poortvliet: “De-
ze dag draait om persoonlijke aan-
dacht en oprechte waardering. Twee 
‘zaken’ die simpelweg niet te koop 
zijn, maar mensen, waarschijnlijk 
juist daarom, wel het diepst raken. 
Vandaar ook de nadrukkelijke ‘Geen 
commercie spelregels’ op de web-
site. 
De mogelijke manieren om op 1 
maart iemand een persoonlijk com-
pliment te geven zijn talloos. Bel, 
mail, sms, whatsApp of gebruik de 
mogelijkheden op www.nationale-
complimentendag.nl. Ook dit jaar 
vragen de initiatiefnemers iedereen 
weer om op dinsdag 1 maart mi-
nimaal drie personen uit zijn/haar 
omgeving een oprecht en persoon-
lijk compliment te geven. Denk aan 
je partner, kinderen, opa’s, oma’s, 
vrienden, vriendinnen, collega’s, 
vrijwilligers, etc. Als iedereen zich 
daar aan houdt, wordt het voor ve-
len ook dit jaar weer een onver-
wacht bijzondere dag!

Gespreksgroep 
over dementie

Aalsmeer - Mantelzorg & Meer 
biedt in samenwerking met ontmoe-
tingsgroep Aelsmeer een gespreks-
groep aan voor kinderen met een 
ouder met dementie. Heeft u een 
ouder met dementie en wilt u uw er-
varingen delen met anderen in een 
soortgelijke situatie? U bent welkom 
op dinsdag 22 maart van 19.30 tot 
21.00 uur in Gebouw Irene in de Ka-
naalstraat 12. Aanmelden bij Man-
telzorg & Meer via 020-3335353 of 
info@mantelzorgenmeer.nl. 

Specifieke problemen
Het zorgen voor een ouder met de-
mentie brengt specifieke proble-
men en vragen met zich mee, zoals: 
“Wanneer moet u iets regelen, hoe 
vraagt u een indicatie aan, hoe re-
gelt u iets terwijl uw ouder dat niet 
wil, wanneer denkt u aan opname, 
hoe gaat u om met het veranderen-
de gedrag.” 

Geslaagde speeddate Rode 
Kruis Jongeren met ouderen
Aalsmeer/Uithoorn - Speciaal 
voor Valentijnsdag organiseerde 
het Jongeren Rode Kruis Aalsmeer 
en Uithoorn op zaterdag 13 februa-
ri een speeddate tussen ouderen uit 
het Hoge Heem en jongeren. Onder 
het genot van een hapje en drankje 
werden leuke gesprekken gevoerd. 
Ongeveer 15 ouderen uit het Hoge 
Heem uit Uithoorn waren aanwe-
zig bij deze Valentijnsactiviteit. Eerst 
werden alle gasten getrakteerd op 
koffie of thee en een gebakje en 
een cocktail. Daarna begonnen de 
gesprekken tussen de ouderen en 
de jonge vrijwilligers van het Ro-
de Kruis. Over allerlei onderwerpen 
werden gepraat, van werk tot hob-
by en van iemands favoriete muziek 
tot waar iemand heeft gewoond. De 

gesprekjes tussen twee ouderen en 
een vrijwilliger duurden steeds 10 
minuten, hierna ging de vrijwilliger 
naar een nieuw tafeltje met oude-
ren toe. Iedereen heeft genoten van 
deze activiteit, die volgend jaar vast 
weer georganiseerd gaat worden.

Het Jongeren Rode Kruis afdeling 
Aalsmeer en Uithoorn zoekt nog 
jongeren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten bij activiteiten. 
Het Jongeren Rode Kruis organi-
seert activiteiten voor mensen met 
een beperking of ouderen. Meer in-
formatie over het Jongeren Rode 
Kruis of om aanmelden als vrijwilli-
ger? Mail naar jongerenrodekruis@
hotmail.nl of kijk op facebook of 
twitter.

Naar Pasen in 
de Oosterkerk

Aalsmeer - In de Oosterkerk wordt 
op een aantal woensdagavonden 
voorafgaand aan Pasen stilgestaan 
bij de woorden van Jezus aan het 
kruis. Op woensdagavond 2 maart 
is het onderwerp: Mijn God, mijn 
God, waarom hebt U Mij verlaten? 
De avond wordt geleid door Mar-
co Alderden. Elke samenkomst be-
gint om 19.15 uur en duurt tot circa 
19.45 uur. Adres Oosterkerk is Oos-
teinderweg 269. Belangstellenden 
zijn van harte welkom!

Bingo-middag 
Zonnebloem

Kudelstaart - Op dinsdag 16 fe-
bruari was er in het wijkpunt in Ku-
delstaart een gezellige middag. Ge-
organiseerd door de Zonnebloem 
in samenwerking met het wijkpunt 
voor Elkaer met als hoogtepunt een 
bingo! Vier dinerbonnen, geschon-
ken aan de Zonnebloem waren de 
hoofdprijzen. Namens de organi-
satie, bedankt voor deze gulle gift. 
Voor de winnaars: een gezellige en 
vooral smakelijk diner toegewenst.

Aalsmeer - Sinds afgelopen dins-
dag 16 februari is poes Guusje niet 
meer gezien. Wie haar ziet, wordt 
verzocht contact met de eigena-
ren op te nemen. Guusje is pas 7,5 
maand oud, erg aanhankelijk, geob-
sedeerd door eten, heel lief en erg 
speels. Ze miauwt heel hoog. Guus-

Waar is Guusje? je woont in de Schweelinckstraat in 
de Hornmeer. Bewoners worden ge-
vraagd even in uw schuur of op zol-
der te kijken. Misschien dat Guus-
je zich daar schuil houdt? Ze is ge-
chipt. Voor wie meer weet over 
Guusje, haar gezien of in huis heb-
ben gehad, zijn haar eigenaren Re-
né en Chantal telefonisch bereik-
baar via 06-53773133.

Raskat in Hornmeer
Al zeker drie tot vier weken loopt 
er een zwarte raskat, een langhari-
ge pers, rond in de omgeving van de 
Karekietstraat. Het dier is niet ge-
chipt, maar heeft nu wel een bandje 
om gekregen van de medewerkers 
van de Dierenambulance. Een be-
woonster, die de kat af en toe eten 
geeft en zorgt voor een droog on-
derkomen, heeft contact opgeno-
men met de Dierenambulance. De 
medewerkers hebben een foto van 
de kat gemaakt. Wie het dier mist 
kan contact opnemen met de Die-
renambulance. 

Literaire avond Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 2 maart 
is er van 9.30 tot 11.30 uur gele-
genheid voor inloop en ontmoeting 
voor een kopje koffie of thee en een 
praatje. 
’s Avonds is er van 19.45 tot 21.30 
uur de literaire avond. Deze keer 
wordt de roman ‘Als je het licht niet 
kunt zien’, geschreven door Antho-
ny Doerr, besproken. Heldin van 
het verhaal is Marie-Laure, een 
blind meisje dat opgroeit in Parijs. 
Ze woont met haar vader naast het 
Natuurhistorisch Museum, waar hij 
werkt als curator. Als Marie-Lau-
re twaalf is, bezetten de nazi’s Pa-
rijs. Vader en dochter vluchten naar 
het Bretonse Saint-Malo. Ze hebben 
de grootste en meest waardevol-
le schat van het museum meegeno-
men. In een Duits mijnstadje groeit 
Werner Pfennig op in een weeshuis 
samen met zijn jongere zusje Jut-

ta. Werner belandt bij de Hitlerju-
gend en wordt vervolgens naar het 
front gestuurd. Via Rusland komt 
hij in Saint-Malo terecht, waar zijn 
verhaal en dat van Marie-Laure sa-
menkomen. Een bijzonder en over-
tuigend relaas. Anthony Doerr toont 
met dit verhaal twee kanten van de 
medaille in oorlogstijd. Iedere be-
langstellende is hartelijk welkom bij 
de activiteiten van de Oost-Inn, die 
worden gehouden in de Mikado aan 
de Catharina-Amalialaan 66. Voor 
inlichtingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Welkom op de 
Alpha cursus

Aalsmeer - Op zondag 28 februa-
ri gaat in Aalsmeer een Alpha cur-
sus van start. Deze cursus maakt op 
een eigentijdse manier duidelijk wat 
christenen geloven. Tijdens tien in-
teractieve en gezellige bijeenkom-
sten komen de belangrijkste aspec-
ten van het christelijk geloof aan de 
orde. Belangstelling? Kom vrijblij-
vend naar de Alpha-startavond op 
28 februari in De Oude Veiling in de 
Marktstraat 19. De toegang is gra-
tis. De avond begint om 18.00 uur. 
Iedere belangstellende is van har-
te welkom voor een maaltijd en een 
inleiding over Alpha. Voor meer in-
formatie: zie www.cama-aalsmeer.
nl of neem contact op met Ad Kam-
steeg door te mailen naar ad@ca-
ma-aalsmeer.nl.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 2 
maart houdt de SOW gemeen-
te haar maandelijkse koffie in-loop 
in gebouw de Spil aan de Spilstraat 
5, zijstraat van de Bilderdammer-
weg. De aanvang is 10.00 uur. Ie-
dereen is welkom en de toegang is 
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven aan zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook? En 
neem gerust iemand mee.

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - De broeders van Taizé 
met hun vieringen zijn een begrip. 
Eenvoudige liederen en veel stilte 
zijn een rode draad in hun gebed. 
Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg 
36 heeft een kleine kapel in huis. Zij 
stelt deze kapel open om met elkaar 
een meditatieve viering te houden 
op vrijdagavond 26 februari vanaf 
20.30 uur. Daarna is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. 

Huis aan huis 
voor oud papier

Rijsenhout - Zaterdag 27 februa-
ri gaan de leden van Drumfanfare 
Melomanie en handboogvereniging 
Target weer huis aan huis oud pa-
pier ophalen. De lopers hopen na-
tuurlijk weer op de medewerking 
van alle inwoners en dat het papier 
in tilbare dozen aan de rand van de 
weg geplaatst wordt. De opbrengst 
van het oud papier komt ten goe-
de aan beide verenigingen. De vol-
gende ophaalronde is zaterdag 26 
maart. 

dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Martijn Piet. Ba-
byoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. J. 
Trommel en 16.30u. met student 
J. Weij uit Kampen.

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

Woordcommunieviering met M. 
van Zoelen. Zondag 9.30u. Eu-
charistieviering. Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof. Woensdag 
2 maart 18.45u. Eucharistievie-
ring.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag 16u. viering met pastor 

Jacob Spaans. Orgel: Theo Valk.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. P. 
Verhoeff uit Alkmaar. Om 10u. 
ook kinderkerk. 

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

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Eucharistieviering 

m.m.v. dames- en herenkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 vanaf 20u. Op dins-
dag 1 maart met Peter Slagter. 
Thema: De profetie van Jesaja.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 29 febru-
ari 20u. met ds. Oscar Lohuis.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

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

dewijn van Schoonhoven, direc-
teur Cama zending. 

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. met Es-

ther Vosterman. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

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

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met Ellen 

van Houten. Collecte: Veertigda-
gentijd project. Opvang 0-4 jaar 
via oppas@dgaalsmeer.nl. 

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

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

Zondag 10u. ds. Y.H.M. Hsu uit 
Baambrugge.

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

C.A.E. Groot uit Barneveld. Orga-
nist: W. Spaargaren. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag om 10u. dienst 
met ds. D.G. van Noordennen uit 
Hendrik Ido Ambacht. Organist: 
J. van der Zwaard.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met 

Zondag 
28 februari 
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Muziek/Cabaret
Donderdag 25 februari:
* Magie met een lach in The Club, 
Studio’s Aalsmeer vanaf 20.30u.
Vrijdag 26 februari:
* Bandbrouwerij in N201, Zwarte-
weg van 20.30 tot 01u.
Zaterdag 27 februari:
* Funk en jazz van Trunk in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zondag 28 februari:
* Voorstelling Robin Hood en het 
verdwenen goud (6+) in het Crown 
Theater, Van Cleeffkade. Om 13.30u, 
16u en 18.30u.
* Tribute to Aerosmith in The Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer, 16u.
Donderdag 3 maart:
* Familiemusical Rapunzel in Crown 
Theater Aalsmeer. Aanvang: 14u.
Zondag 6 maart:
* Komische voorstelling ‘Nonsens’ 
in Crown Theater Aalsmeer, Van 
Cleeffkade. Aanvang: 15u.

Films
27 en 28 februari:
* Nieuw film ‘45 Years’ in Bioscoop 
Aalsmeer, Van Cleeffkade. Zaterdag 
om 21.15u. en zondag om 20u. Extra 
familiefilms dit weekend en tijdens 
de vakantie.
Zaterdag 27 februari:
* Favofilm (documentaire) van bur-
gemeester Nobel in De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 20.30u.
Dinsdag 8 maart:
* Seniorenfilmmiddag met ‘Philome-
na’ in Bioscoop Aalsmeer v/a 13.30u

Exposities
Tot en met 6 maart:
* Boekillustraties in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.
Tot en met 20 maart:
* Etsen, glaskunst en schilderijen in 
Galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg. Open: zaterdag en zondag 13 
tot 17u. 
Zaterdag 27 februari:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 

Aalsmeerderbrug open. Op zater-
dag 5 maart Spitfire dag.
Tot april:
* Expositie fotografen Tiny Nijssen 
en Judith Keessen in gemeentehuis. 

Diversen
Donderdag 25 februari:
* Kaartmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 13.30u.
Vrijdag 26 februari:
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Voetbalquiz bij FC Aalsmeer in 
kantine, Beethovenlaan vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijving sluit 20u.
Zaterdag 27 februari:
* Verzamelaarsbeurs in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan,13-16u.
Zondag 28 februari:
* Vogelbeurs in gymzaal Baccara, 
Baccarastraat van 10 tot 12.30u.
Dinsdag 1 maart:
* Dartcompetitie in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 2 maart:
* Inloop en ontmoeting van 9.30 tot 
12u. in Oost-Inn in de Mikado, Ca-
tharina Amalialaan. Van 19.45 tot 
21.30u. literaire avond.
* Koffieochtend in de Spil, Spilstraat, 
zijstraat Bilderdammerweg v/a 10 u.
* Stichting Fedeli. Babbelkoffie 10.00 
tot 12.00, Ringvaatzijde 52, voor ie-
dereen die alleen is. Info Debby 06-
538 013 80 debby@fedeli.nl
* Kinderbingo bij De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan 86 vanaf 14u.
* OVAK soosmiddag in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 3 maart:
* Mini-workshop kransen maken in 
‘t Boekhuis, Zijdstraat, 15.30 tot 17u.
* Lezing over Laos bij Groei en Bloei 
in buurthuis Hornmeer, Roerdom-
plaan 3 vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
* Sjoelen bij BV Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.

Vergaderingen
Donderdag 10 maart:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.

Kudelstaartse ladies-avond:
‘Prijzenslag op Zaterdag’
Kudelstaart - Zaterdagavond 12 
maart staat (bijna) helemaal in het 
teken van de Kudelstaartse vrouw. 
Op deze avond in het Dorpshuis zal 
er door verschillende standhouders 
van alles worden getoond op het ge-
bied van mode, verzorging en beau-
ty. Bovendien wordt er een gigan-
tisch leuk spel gespeeld waar mis-
schien wel iedereen met een prijs 
naar huis zal gaan. Deze avond heet 
niet voor niets ‘Prijzenslag op Zater-
dag’. Geen prijs? Niemand zal met 
lege handen naar huis gaan, want 
voor iedereen is er een goodiebag 
met ongelofelijk leuke hebbedin-
getjes. Niemand wordt teleurge-
steld. Niemand gaat met lege han-
den naar huis. De bezoekers wor-
den ontvangen met een glas heer-
lijke bubbels. Bovendien krijgt ie-
dereen voor zowel het eerste als het 

tweede spel deelname kaarten. Tij-
dens de avond worden de aanwezi-
gen ook nog eens voorzien van een 
heerlijk hapje van één van de deel-
nemende standhouders.
Uiteraard zal een lekker stukje mu-
ziek niet ontbreken. Dat wordt dus 
lekker swingen op muziek uit de ja-
ren zeventig en tachtig.
Kortom, een complete avond voor 
de vrouw. Mochten de mannen zich 
buitengesloten voelen; ze zijn wel-
kom vanaf ongeveer 22.30 uur.
Deelname bedraagt 15,50 per per-
soon en kaarten zijn verkrijgbaar 
vanaf maandag 29 februari in het 
Dorpshuis aan de Kudelstaartse-
weg. Voor meer verkoopadressen 
check facebook; Prijzenslag op Za-
terdag (vanaf 29 februari beschik-
baar). De ladies-avond begint om 
20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 uur.

Extra films in kleine zaal
‘45 Years’ nu in bioscoop
Aalsmeer - De film ‘45 Years’ wordt 
dit weekend vertoond in de bios-
coop in Studio’s Aalsmeer. Het is 
een week voor het 45-jarige huwe-
lijksfeest van Kate en Geoff Mer-
cer (gespeeld door Charlotte Ram-
pling en Tom Courtenay) wan-
neer er een brief arriveert voor Ge-
off. Het lichaam van zijn eerste ge-
liefde is gevonden in het ijs van de 
Zwitserse Alpen waar zij begin ja-
ren zestig vermist raakte. Het be-
richt brengt het de echtgenoten da-
nig uit balans en het is nog maar 
de vraag of hun huwelijk het feest 
haalt in de vijf dagen die nog res-
teren. Type drama, duur 93 minuten 
en zaterdag 27 februari te zien van-
af 21.15 uur en zondag 28 februari 
om 20.00 uur. Op donderdag 25, vrij-
dag 26 en zaterdag 27 februari kan 

verder genoten worden van de ko-
mische film ‘Familieweekend’ vanaf 
18.45 uur, op donderdag, vrijdag en 
zaterdag van ‘Deadpool’ vanaf 21.00 
uur en van ‘Fissa’ op vrijdag en za-
terdag om 19.15 uur en zondag van-
af 17.30 uur. Als extraatje trakteert 
Bioscoop Aalsmeer op de films ‘Ja, 
ik wil’ op vrijdag en ‘Holland, natuur 
in de Delta’ op zondag. 

Seniorenmiddag
En alvast noteren: Dinsdag 8 maart 
is het weer tijd voor de seniorenmid-
dag met dit keer de film ‘Philomena’. 
Kijk voor meer informatie op www.
bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten zijn te 
koop via de mail en via 0297-753700 
en te koop in de gezellige biosbar 
waar tevens drankjes en popcorn 
verkrijgbaar zijn. 

FavoCinema zaterdag met 
burgemeester Nobel
Aalsmeer - Zaterdag 27 februa-
ri zal er weer een eerste FavoCine-
ma plaatsvinden na de heropening 
van De Oude Veiling. Gast van deze 
avond is burgemeester Jeroen No-
bel. Onder andere Piet Bon, Joop 
Kok, Han Carpay, Jobke Vonk-Ved-
der, Ad Verburg, Corrie de Boer en 
Jop Kluis hebben eerder gezorgd 
voor verrassende en zeer boeien-
de filmavonden. FavoCinema trapt 
af, na een korte inleiding, om 20.30 
uur met de favoriete film van Jeroen 
Nobel, die hij graag aan Aalsmeer 
wil laten zien. Het is een mooi mo-
ment om hem beter te leren ken-
nen aan de hand van zijn keuzefilm. 
Misschien is de film wel een moti-
vatie voor zijn functie in het open-
baar bestuur. Het is een indrukwek-
kende documentaire die de schok-
kende waarheid achter een van on-
ze fundamenten van de samenle-
ving blootlegt. Het geeft een beeld 
van de consequenties van politiek 
beleid op maatschappelijke keu-
zen met verstrekkende gevolgen. 
Rampen zijn vaak erg overzichte-
lijk. Als er een aardbeving is in Ja-
pan zien we de verwoestingen en 
het leed van de slachtoffers. Daar-
om is het ook zo vreemd dat deze 
grootste ramp die ons de afgelopen 
jaren heeft getroffen zo abstract is 
gebleven. Deze documentaire laat 
zien wat er nu precies gebeurd is. 
Het verhaal wordt verteld door een 
bekende acteur, die graag zijn me-
dewerking verleende aan dit project. 
Door middel van interviews met ex-
perts en direct betrokkenen wordt 
geprobeerd een helder beeld van 
de complexe materie te geven. De 

kijker wordt duidelijk gemaakt hoe 
alles is ontstaan en wie er verant-
woordelijk voor is. Naast deze hel-
dere uitleg van de problematiek is 
het knappe van de film dat het een 
rechtvaardigheidsgevoel onder het 
publiek weet aan te wakkeren. In 
een heldere, eenvoudige stijl - met 
vooral interviews - zet de documen-
taire de oorzaken uiteen. Niet ieder-
een zal alles in de film voor de vol-
le honderd procent begrijpen, maar 
dat is geen probleem omdat de ro-
de draad wel volstrekt duidelijk is. 
De film eindigt met een cynische 
conclusie die verdacht dicht bij de 
waarheid komt. De film werd ver-
toond op diverse Filmfestivals en 
won in 2010 de prijs voor beste do-
cumentaire. 
De favoriete film van burgemeester 
Jeroen Nobel begint zaterdag 27 fe-
bruari om 20.30 uur in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. De entree is 
gratis.

Vrijdag weer, voor alle muzikanten
De Bandbrouwerij in N201
Aalsmeer - De Bandbrouwerij is 
ondertussen aardig ingeburgerd in 
het Aalsmeerse muzieklandschap. 
Aanstaande vrijdag 26 februari zijn 
alle ruimtes in N201 de hele avond 
beschikbaar om muziek te maken 
met andere muzikanten. Of je nu al-
lang in een band speelt of nog niet, 
of een klassiek instrument speelt 
maar weleens iets wil doen samen 
met een rock- of popband, alles kan 
worden uitgeprobeerd bij de band-
brouwerij op vrijdagavond in N201. 
Onder begeleiding van verschillen-
de ervaren muzikanten, bandcoa-
ches en muziekdocenten wordt er 
flink op los gejamd, gespeeld, ge-
oefend net zo lang tot er, wie weet 
wat voor, prachtige dingen uit voort-
komen. 

Bandcoach of muziekdocent
Hoe het werkt? Je kunt je aanmel-
den op de Facebookpagina van De 
Bandbrouwerij. Hier kun je terecht 
voor informatie en al je vragen. Per 
editie wordt er een apart event aan-
gemaakt waarin het repertoire kan 
worden afgesproken en waar mu-
zikanten zich kunnen aanmelden 
om mee te doen. De bandbrouwe-
rij is van 20.30 tot 01.00 uur en daar-
bij is er van 20.30 tot 23.00 uur een 
bandcoach of muziekdocent aan-
wezig die helpt met de akkoorden-
schema’s en tips om goed samen te 

spelen. Daarna is er nog twee uur-
tjes vrij jammen waar alle aanwe-
zigen aan mee kunnen doen. Ook 
is de oefenruimte boven gratis be-
schikbaar voor de deelnemers om 
met elkaar muziek te maken. 
Belangrijkste is dat het gezellig is en 
dat iedereen speelervaring kan op-
doen en andere muzikanten kan le-
ren kennen. Zodra er wat nummers 
ingestudeerd zijn, worden er met al-
le muzikanten die dat willen concer-
ten georganiseerd in N201 (en later 
dit jaar ook buiten N201) om het re-
sultaat voor publiek ten gehore te 
brengen en behalve dat levert het je 
sowieso weer leuke nieuwe ervarin-
gen en nieuwe vrienden op!

Geïnteresseerden welkom
Als je eerst wil komen kijken hoe 
anderen het doen is dat ook prima. 
De bar is open, doe een drankje en 
kijk eerst de kat uit de boom, geen 
probleem. Zowel muzikanten als 
andere geïnteresseerden zijn altijd 
welkom om even langs te wippen.
De Bandbrouwerij is er voor alle 
muzikanten vanaf 15 jaar. Een maxi-
mumleeftijd is er niet, een beper-
king in genre in principe ook niet, 
maar het repertoire is wel gericht op 
popmuziek in de breedste zin. De 
bandbrouwerij is om de week, de 
data zijn uiteraard ook op facebook 
te vinden. Deelname is gratis.

Bacchus da Musica met 
funk en jazz van ‘Trunk’
Aalsmeer - Op zaterdag 27 fe-
bruari verzorgt de viermansforma-
tie Trunk een optreden tijdens Bac-
chus da Musica in het culturele ca-
fé. Groove georiënteerde energie is 
wat de band Trunk teweeg brengt. 
Deze ‘4-wheel drive’ gaat over funk 
en dansbare ritmes, jazz-complexi-
teit ingebed in slimme aanspreken-
de composities en een sterke live 
performance. ‘Trunk’ betrekt de luis-
teraars bij haar vernieuwende com-
posities die zijn geïnspireerd door 
grensverleggende grootheden als 
Rudder, Miles Davis, Bitches Brew 
en Medeski. Het kwartet speelt met 
veel succes in de Amsterdamse 
clubcircuit en heeft een hot album 
gemaakt dat in het najaar van 2015 
uitgekomen is.
Iman Spaargaren (saxen) is een zeer 

actieve solist en speelt in veel bands 
op zowel nationale als internationa-
le podia. Wolfgang Maiwald (toet-
sen) toert veel met zijn eigen jazz-
trio en speelde met vele jazzgroot-
heden als Jesse van Ruller, Ellen ten 
Damme en Rick Margitza in Neder-
land en in het buitenland. Dave Sa-
hanaja (bas) speelt met jazz funk-
groep Captain Hook en was één 
van de vooraanstaande leden van 
Horns of Plenty. Franc auf dem Brin-
ke (drums) toerde uitgebreid door 
Europa met Deborah J. Carter, Toon 
Roos en Christan Hassenstein.
Bacchus da Musica in cultureel ca-
fé Bacchus aan de Gerberastraat 
begint zaterdagavond 27 februa-
ri  om half tien. Toegang: uw gift. In-
lichtingen: Reinoud Staps, tel. 0297-
325304.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:KOOPJE:

TIP:NIEUW:

Klassieke gitaar
'Valencia' 3/4

€ 69,-

Drumstokken
‘Eva’ (5A)

€ 5,-

Western
‘Grimshaw’ (by Richwood)

€ 99,-

Diverse kleurige
ukelele’s

vanaf  € 29,95

Zondagmiddag 28 februari
Fenomenaal eerbetoon aan 
Aerosmith in The Shack
Oude Meer - Zondagmiddag 28 fe-
bruari wordt een undercover mid-
dag om vooral niet te missen! Met 
grote trots presenteert The Shack 
dit fantastische eerbetoon aan Ae-
rosmith. De muziek van Aerosmith 
goed neerzetten is een ware uit-
daging, maar deze gasten flikken 
het. Zes topklasse muzikanten uit 
de rockscene hebben de muzikale 
koppen bij elkaar gestoken en ne-
men je mee op tour door het indruk-
wekkende repertoire van Aerosmith, 
één van de allergrootste rockbands 
uit de geschiedenis. Deze Bad Boys 
from Boston staan al veertig jaar ga-
rant voor een portie onweerstaan-
bare melodieuze hardrock. En dat is 
ook precies wat deze zes rockspeci-
alisten neer gaan zetten aanstaan-
de zondagmiddag in The Shack. 
Het repertoire barst van de krakers, 
dus grote kans dat hits als Love In 
An Elevator, Pink, Cryin’, Dream On, 
Sweet Emotion en Walk This Way 
voorbij komen. Een ijzersterke line-
up met niemand minder dan And-
rew Elt in de rol van zanger Steve Ty-
ler, wiens karakteristieke stemgeluid 
door niemand beter geëvenaard kan 
worden dan door deze uitzonderlij-
ke goeie rockzanger! Voeg daar 
nog eens vijf giganten aan toe: Da-

vid Aferiat, Tom Kenter, Guido Vrou-
we, Remco van Zandvoort en Jeroen 
Polderman en je kunt maar aan één 
ding denken: I Don’t Want To Miss A 
Thing! Het belooft echt een memo-
rabele middag te gaan worden!

Rusty Apollo en Robbie Williams
Zondag 6 maart: Rusty Apollo in The 
Shack. Sinds het eerste succesvol-
le optreden Van Rusty Apollo, nu 
ruim een jaar geleden in The Shack, 
gaat deze band als een raket. Voor-
dat ze de grote podia’s gaan verove-
ren komen ze nog een keer knal-
len in The Shack. Zondag 13 maart: 
Robbie Williams Undercover. Robbie 
Williams is een absolute hitmachi-
ne. Ook in Nederland scoorde hij hit 
naar hit, onder andere met de num-
mers Feel, Let my entertain you, An-
gels, Tripping en Rock DJ. Een fan-
tastische band bestaande uit pro-
fessionele muzikanten zorgen voor 
een te gekke zondagmiddag in The 
Shack!

The Shack is zondag 28 februari ge-
opend vanaf 15.00 uur en Aerosmith 
undercover begint rond 16.00 uur, 
Entree 10 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.   

In Huiskamermuseum op 5 maart
Fotografe Judith Keessen 
te gast bij aanschuiftafel
Aalsmeer - Zaterdag 5 maart komt 
fotografe Judith Keessen naar de 
aanschuiftafel in het Huiskamer-
museum vertellen over haar Cultu-
reel Historisch project ‘Echte Buur-
ters’ Nooit had Judith kunnen be-
denken hoe de zoektocht - die 
twee jaar geleden begon - naar be-
kenden en vrienden van haar va-
der (voormalig seringenkweker) zo 
een omvang zou krijgen en inmid-
dels zoveel verder reikt dat er ge-
dacht wordt aan een vervolg. De fo-
to’s van de ‘Echte Buurters’ zijn nog 
tot eind april te zien in de burger-
zaal van het gemeentehuis. Het bij-

behorende boekje met foto’s en in-
terviews is te koop in het Boekhuis.
Maar Judith heeft nog veel meer in-
teressante fotoseries gemaakt. On-
der andere over slachtoffers van ge-
weld. Zij maakte over dit beladen 
onderwerp een zeer indringende re-
portage. De foto’s - op zeer groot 
formaat - waren eerder te zien bij 
de Stopera van Amsterdam en laatst 
ook in Utrecht. Ook deze reportage 
zal zeker ter sprake komen tijdens 
de aanschuiftafel die om 16.00 uur 
begint. Adres: Van Cleeffkade 12a. 
Kijk voor meer informatie op: www.
huiskamermuseumaalsmeer.nl. 

Kinderkleding en speelgoed
Kudelstaart - Op zaterdag 19 
maart van 10.30 tot 12.30 uur is er 
een tweedehands kinderkleding en 
speelgoedbeurs in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Tijdens de beurs 
wordt tweedehands kinderkleding in 
de maten 80 tot en met 176, speel-
goed, babyuitzet en kinderbeno-
digdheden verkocht. Deze beurs be-
stond al jaren maar vanaf dit jaar 
onder een nieuw bestuur. Er zal dus 
een en ander anders geregeld zijn. 

Om iedereen zo goed mogelijk te in-
formeren is er de website www.kin-
derkledingbeurskudelstaart.nl en 
een Facebookpagina Kinderkleding-
beurs Kudelstaart. Het aanvragen 
van een verkoopnummer kan via de 
website. Verkoopnummers zijn be-
perkt, dus doe het snel, vol is vol. 
Toch nog vragen? Mail ze naar in-
fo@kinderkledingbeurskudelstaart.
nl en er volgt antwoord. De toegang 
tot de beurs is gratis.

Paasconcert met  
gast Con Amore
Amstelland - Op zaterdag 19 maart 
organiseert het Christelijk gemengd 
koor Cum Laude onder leiding van 
Wim van Dijkhuizen een Paascon-
cert in de Pauluskerk. Cum Lau-
de heeft tevens het koor Hiddai uit 

Wilnis en sopraan Machteld Sieg-
mann uitgenodigd. De begeleiding 
is in handen van de Aalsmeerse or-
ganist Theo Griekspoor. Speciaal te 
gast is mannenkoor Con Amore uit 
Aalsmeer. Op het programma staat 
tevens samenzang. De uitvoering 
start om 20.00 uur en de entree is 
vrij. Adres: Willem van Borsselen-
weg 116 in Amstelveen.

AGENDA
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BekendMakingen snel en Makkelijk 
te vinden Op www.Overheid.nl

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

hoe blijft u op de hoogte? 
- U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van 

alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u pret-
tig vindt. 

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

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

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

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

vanaf 1 OktOBer 2015 is de dienstverlening 
Bij de Balie BOuwen & vergunningen en 
Balie Bedrijven gewijzigd

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

archief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestemmings-

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

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

aMBtshalve OpneMen adresgegevens OnBekend in 
de Basisregistratie persOnen (Brp)

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

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

Van Ravensberg, M.G. 21-09-1980 Onbekend 18-02-2016
Kołodziejski, R.M. 15-10-1989 Onbekend 18-02-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan 
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. 
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie van 
het besluit mee. U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. U moet hiervoor wel over een Di-
giD beschikken.

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

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

Sulima,M.E. 07-01-1969 Onbekend 18-02-2016
Baláž. M. 11-06-1981 Onbekend 18-02-2016
Marci. V. 03-01-1965 Onbekend 18-02-2016
Wüstefeld. D.W. 04-04-1978 Onbekend 18-02-2016

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

wOensdag 6 april 2016: raadgevend referenduM 
Over handelsakkOOrd eu Met Oekraïne 

Op woensdag 6 april 2016 mag u weer naar de stembus. Dan 
wordt het referendum gehouden over de Associatieovereen-

komst met Oekraïne. De vraag op het stembiljet is: bent u voor 
of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereen-
komst tussen de Europese Unie en Oekraïne? Hoe en waar kunt 
u stemmen bij verkiezingen? Rond 18 maart krijgt u uw stem-
pas thuisgestuurd. Met deze stempas kunt u in elk stemlokaal 
in Aalsmeer uw stem uitbrengen. U mag alleen stemmen als u 
ook uw identiteitsbewijs laat zien. De stembureaus zijn open 
van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Overzicht stemlocaties aalsmeer

Solidoe De Dolfijn  Baccarastraat 3 Aalsmeer
o.b.s. De Zuidooster *  Catharina Amalialaan 66 a 
    Aalsmeer
Zorgcentrum Aelsmeer * Molenpad 2 Aalsmeer
NH Wijkcentrum ‘t Anker * Oosteinderweg 273 a 
    Aalsmeer
Wijksteunpunt Seringenhorst * Parklaan 27 Aalsmeer
Gezondheidscentrum   Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer Oost *  Aalsmeer
Gemeentehuis Aalsmeer * Raadhuisplein 1 Aalsmeer
Buurthuis Hornmeer   Roerdomplaan 3 Aalsmeer
Wijkcentrum ‘t Baken * Sportlaan 86 Aalsmeer
Gebouw De Mikado *  Catharina Amalialaan 66
    Aalsmeer
p.c.b.s. De Graankorrel * Schweitzerstraat 136
    Kudelstaart
Clubgebouw VZOD *  Wim Kan Dreef 2
    Kudelstaart
R.K. Antoniusschool 1 * Zonnedauwlaan 59
    Kudelstaart
R.K. Antoniusschool 2 *+ Zonnedauwlaan 59
    Kudelstaart

* Stembureaus die geschikt zijn voor mindervalide kiezers.
+ Stembureau dat dit jaar voor het eerst in gebruik is.

geef een volmacht af, als u zelf niet kunt stemmen
Kunt u niet zelf stemmen, geef dan een volmacht af. Bij een 
volmacht vult u de achterkant van uw stempas in. Dat kunt 
u doen tot op de dag van de verkiezingen. Deze vorm van 
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 mag ook via een Smartphone 
worden getoond. 

wilt u een kiezer in een andere gemeente voor u laten 
stemmen? 
Of bent u al weg, voordat de gemeente uw stempas heeft 
verstuurd? Vraag de volmacht dan schriftelijk aan met het for-
mulier “Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen”.

stemmen in een andere gemeente
Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kie-
zerspas aan! Bij een referendum kunt u met een kiezerspas 
overal in Nederland stemmen. U kunt een kiezerspas aanvra-
gen in het gemeentehuis. Neem uw stempas en een geldig 
identiteitsbewijs mee. De laatste dag waarop dit kan is dins-
dag 5 april tot 12.00 uur.
U kunt de kiezerspas ook schriftelijk aanvragen met het for-
mulier “Verzoek om met een kiezerspas te stemmen” of met 
uw DigiD. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 1 april 2016 in 
ons bezit zijn!

vergeet uw identiteitsbewijs niet!
Bij de verkiezingen mag u een identiteitsbewijs uit Nederland 
of een ander EU-land gebruiken dat op 6 april 2016 (de dag 
van de verkiezingen) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus 
een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op 
staat “geldig tot 7 april 2011” of elke latere datum.
Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op: www.aals-
meer.nl/verkiezingen. Kijk voor meer informatie over het refe-
rendum op: www.referendum-commissie.nl

wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht 
aanvragen omgevingsvergunningen 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Oosteinderweg 56, 1432 AM (Z-2016/009271), plaatsen 

van een mantelzorgchalet op wielen
- Touwslagerlaan 35, 1431 DE (Z-2016/009896), het wijzi-

gen van de beschoeiing door het creëren van een haven
- Touwslagerlaan 47, 1431 DE (Z-2016/010001), wijzigen 

van de beschoeiing door het creëren van een haven
-  Touwslagerlaan 39, 1431 DE (Z-2016/010184), wijzigen 

van de beschoeiing door het creëren van een haven
- Linnaeuslaan 2A, 1431 JV (Z-2016/010321),het aanleggen 

van een tijdelijke in- en uitrit t.b.v. sloopwerk
- Touwslagerlaan 37, 1431 DE (Z-2016/009903), het wijzi-

gen van de beschoeiing door het creëren van een haven
- Zijdstraat 60, 1431 EE (Z-2016/010451) (het legaliseren 

van reeds vervangen kozijnen)
- Rietwijkeroordweg 52, 1432 JG (Z-2016/010457) (het af-

wijken van het bestemmingsplan t.b.v. de ingebruikname 
van een deel van de tuinbouwkas als grootkeuken)

- Pontweg 7A, 1432 BW (Z-2016/010666) (het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. het bouwen van een huis)

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Marconistraat 22, 1433 KK (Z-2016/00557), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde, verzonden16-02-2016
- Uiterweg 417 c ws2, 1431 AM (Z-2015/04242), het oprich-

ten van een recreatiewoning, verzonden16-02-2016 
- Aalsmeerderweg 304, 1432 CX (Z-2015/06354), het afwij-

ken van het bestemmingsplan t.b.v. het starten van een 
bed en breakfast, verzonden 15-02-2016

- Inbreilocatie Hornweg 317, 1432 GL (Z-2016/007382), het 
vellen van 8 bomen, verzonden 17-02-2016

- Herenweg 91, 1433 GX (Z-2015/070082), het tijdelijk 
plaatsen van een woonunit, verzonden 17-02-2016

-  Uiterweg 282, 1431 AW (Z-2015/065940), het oprichten 
van een overkapping in de voortuin, verzonden 17-02-
2016

Beslistermijn verlengd
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 

wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur 
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis 
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, 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 ver-
gunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuurs-
recht 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 bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar 
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veilig-
heid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

vOOr Meer infOrMatie: 
www.aalsMeer.nl

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

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

Openingstijden Balie BOuwen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Overige lOketten en infOrMatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

servicepunt Beheer en uitvOering 
prOvincie nOOrd-hOlland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

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

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Dreef 7, 1431 WC (Z-2015/070641), uitbreiden van een 

sporthal aan het bestaande zwembad, verbouwen kantine, 
entreezone, kantoordeel en plaatsen van reclame aan het 
hoofdgebouw

Meldingen ontvangen
- Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB (Z-2016/009281), verwijde-

ren van asbesthoudende golfplaten uit schuren
- Dreef 7, 1431WC (Z-2016/010468), het slopen van de uit-

breidingen, het inpandig slopen van bestaande kantine, 
entree- en kantoorgebied

Meldingen akkoord
- Oosteinderweg 549 (achter woning), 1432 BL (Z-

2016/008615), het slopen van de kantine Natural Western 
Riding Center

- Corellihof 14, 1431 ZZ (Z-2016/008707), het verwijderen 
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning

- Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB (Z-2016/009281), het verwij-
deren van asbesthoudende golfplaten van diverse schuren

Meldingen niet-akkoord
- Aalsmeerderweg 477, 1432 ED (Z-2016/00910), het brand-

veilig gebruik t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten

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

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Gemeente Aalsmeer (gedeeltelijk) (Z-2016/005438), fiet-

stochten Cycle We Season Opener, die door de gemeente 
Aalsmeer zullen komen op 28 maart 2016. De gemeente 
Aalsmeer heeft ‘een verklaring van geen bedenkingen’ af-
gegeven. De gemeente Haarlemmermeer neemt een eind-
besluit over de vergunningaanvraag. Afgegeven 12 febru-
ari 2016

- Hornweg 187, Sporthal De Bloemhof, 1432 GH (Z-
2016/002748), Jac Tammes toernooi op 26 en 27 maart 
2016, verleend 16 februari 2016

- Nova Zembla, Westeinderplassen H 1864/ H 1865, (Z-
2016/004905), Groepskamperen op een eiland van 1 april 
t/m 31 oktober 2016, verleend 10 februari 2016

- Sportlaan 43B, 1434 HW, (Z-2015/070592), Kinder Vakan-
tie Week van 18 t/m 22 juli 2016, verleend 10 februari 
2016

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

verleende standplaatsvergunningen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Molenplein (Z-2016/005677), Aanbieden van Hello Fresh 

proefboxen op 7 en 27 april, 20 mei en 9 juni 2016, ver-
leend 17 februari 2016

ter inzage
t/m 04-03-16: De conceptbeleidsnota evenementen op de 

gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. en 
in gemeentehuis Aalsmeer

t/m 17-03-16 Het ontwerp bestemmingsplan “GTEC Locatie 
Oost” (Green Trade & Experience Center (GTEC) 
op locatie Oost van FloraHolland Aalsmeer) 
met de daarop betrekking hebbende stukken) 

t/m 31-03-16 De ontwerpomgevingsvergunning met bijbeho-
rende stukken m.b.t. activiteiten bouwen en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke orde-
ning op het adres Uiterweg 417c ws 2 ten be-
hoeve van de bouw van een recreatiewoning.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Verzamelbeurs 
in Hornmeer

Aalsmeer - Zaterdag 27 februari 
wordt van 13.00 tot 16.00 uur weer 
een algemene verzamelaarsbeurs 
gehouden in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. Onder an-
dere worden postzegels, munten, 
penningen en boeken te koop aan-
geboden. Er is een ruiltafel aanwe-
zig en de toegang is gratis.

Pastoor Jacob Spaans gelukkig
Plechtig passie concert in 
de Oud Katholieke Kerk
Aalsmeer - Vrijdagavond 19 fe-
bruari kwam een gelukkige pas-
toor Spaans de kerk binnen. In zijn 
armen droeg hij een stevige zwar-
te kater die onvindbaar leek, maar 
na de nodige zoekuren toch werd 
gevonden. Als een trofee werd de 
ondeugd getoond aan de solist 
van deze avond Marius Sampele-
an. Inmiddels liep de Oud Katholie-
ke Kerk behoorlijk vol, men was be-
nieuwd naar het passie concert ge-
geven door de bas bariton afkom-
stig uit Roemenië en naar het orgel-
spel van de organiste Eveline Jan-
sen. Beiden hebben een indrukwek-
kende reputatie in eigen land en 
ook ver daar buiten. Bij zijn korte in-
leiding vertelde pastoor Spaans dat 
voor de eerste keer na zijn komst in 
deze kerk het kleine knipscheer or-
gel bespeeld zou gaan worden. Het 
had hem wat moeite gekost de or-
ganiste te overreden, maar dat zij 
uiteindelijk was gezwicht had mede 
te maken om de bas bariton - waar-
voor zowel Spaans als zij een gro-
te bewondering hebben - een ple-
zier te doen. Een aantal dagen te-
voren hadden beiden al met veel 
succes opgetreden in Utrecht, de 
thuishaven van Eveline Jansen. La-
chend vertelde Marius dat tijdens 
zijn zingen de kroonluchter in de 
kerk zachtjes heen en weer zwaai-
de. Hiermee wordt wel duidelijk dat 
hij over een enorm volume beschikt. 
En juist dat bijzondere volume waar-
mee hij zoveel lof weet te oogsten 
zat hem in de Oud Katholieke Kerk 
in de weg. De Oud Katholieke Kerk 
is te klein voor zo een volumineu-
ze stem. 
Wie filmpjes van Marius op you tu-
be bekijkt ziet bij de operafragmen-
ten een flamboyante man die zijn 

tegenspeelster met zijn imposan-
te stem en schoonheid weet te ver-
leiden. Nu hoorde bij het karakter 
van dit concert wel een totaal an-
dere benadering, maar het feit dat 
de solist niet zichtbaar was voor het 
publiek maakte het totaal te plech-
tig en te afstandelijk. Heel jammer 
want Marius, die naast zijn zangstu-
die ook theologie heeft gestudeerd, 
vertelde na afloop dat hij zeer ge-
roerd was, door tekst en de muziek 
van de componisten Joseph Rhein-
berger en Allessandro Stradella. “Ik 
voelde dat God mij dit talent heeft 
gegeven en ik wilde iets terug ge-
ven.” Waarom hij naast het orgel - 
dat boven in de kerk staat - plaats 
nam en niet bij het altaar stond, 
waardoor het publiek zijn mimiek 
en emotie had kunnen mee bele-
ven, had te maken met de omstan-
digheden “Ik moest het orgel goed 
kunnen volgen, precies kunnen ho-
ren wanneer ik moest invallen.” Na-
dat zowel solist als organist de trap 
waren afgedaald, werden zij ont-
haald op een stevig applaus. Waren 
er bloemen voor Eveline en bedank-
te een zeer beminnelijke zanger 
het publiek. Hij werd omhelsd door 
een fan en vriend, “Waarom duurt 
zo een prachtig concert maar een 
uur?”, vroeg deze verbaasd. Het eer-
ste optreden in Nederland smaakte 
naar meer. Gastheer Pastoor Spaans 
stond stralend naast zijn gasten, de 
kat weer terug, het orgel vakkundig 
bespeeld, een goed gevulde kerk en 
opnieuw kunnen genieten van de 
stem van een getalenteerde en ge-
vierde zanger. Het was bijna teveel 
van het goede. 

Janna van Zon
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Totale opbrengst 2.700 euro
Benefiet voor Nepal was 
een heerlijk feestje!
Aalsmeer - Het was afgelopen za-
terdag alweer de 13e keer dat Joke 
van der Zwaan een benefietavond 
voor haar projecten in Nepal orga-
niseerde. En ook deze keer was het 
weer een groot succes. Joke van 
der Zwaan: ”Het is heerlijk dat je 
zo’n goed doel kunt steunen door 
met elkaar een feestje te vieren”. Dit 
keer was het georganiseerd in The 
Beach. En ja. Zo’n locatie vraagt om 
een nieuwe ‘eigen’ invulling. In het 
verleden werden de, voornamelijk 
muzikale, benefietavonden al ge-
houden in onder andere de N201 en 
De Oude Veiling. In The Beach werd 
de muzikale invulling voorafgegaan 
door een klein beachvolleybal-toer-
nooi. De tweede helft van de avond 
werd ingevuld door één band: Su-
pertribute.

Volleybaltoernooi
Het toernooi was door Gerard Bus-
kermolen zeer strak georganiseerd. 
In totaal 9 teams betraden het strijd-
perk, ofwel de zandbak. Al snel te-
kende zich een verschil af tussen de 
teams die regelmatig met de blote 
voeten in het verwarmde zand van 
The Beach staan en de teams die 
speciaal voor deze gelegenheid wa-
ren samengesteld. Maar alle teams 
hadden er duidelijk plezier in. Na 
twee spelrondes was de uitslag be-
kend. Uiteindelijk werd team Turk en 
Bus eerste. 
Tijdens de prijsuitreiking werden 
Ruud Vismans en Irene van Uden 
door wethouder Jop Kluis even ex-
tra in het zonnetje gezet. Namens de 
gemeente bood hij hen een prachti-
ge bos bloemen aan. Niet alleen als 
dank voor het beschikbaar stellen 
van ‘hun’ Beach voor dit soort acti-
viteiten, maar ook om hen te felicite-
ren met het behalen van een mooie 
derde plaats bij de jaarlijkse verkie-
zingen van de beste evenementen-
locatie van Nederland.

Supertribute
De avond was voor de band Su-
pertribute haar tweede optreden in 
Aalsmeer. En het was een optreden 
dat bij het publiek duidelijk naar 
meer smaakte. In drie sets, bestaan-
de uit (bijna) uitsluitend covers van 
superformaties uit de jaren zeven-
tig, zette zij The Beach werkelijk op 
zijn kop. Naast veel nummers van 
Supertramp kwamen onder andere 
ook nummers van Pink Floyd, Gene-
sis en Fleetwood Mac langs. Er werd 
door het publiek gedanst, geklapt 
en meegezongen. Al met al een zeer 
geslaagd optreden tijdens een zeer 
geslaagde avond.

Opbrengst 
De opbrengst van deze avond zelf is 
1916 euro, hierbij opgeteld de stor-
tingen die al gedaan waren, maakt 
een totaalbedrag van 2700 eu-
ro. Hopelijk wil de OSA (Ontwikke-
lings Samenwerking Aalsmeer) ook 
deze keer de opbrengst maximaal 
verdubbelen. Dat zou de totale op-
brengst brengen op 5200 euro. Hier-
mee kan 1 schooltje dat getroffen 
werd door de aardbeving in Nepal in 
april vorig jaar herbouwd worden en 
worden uitgebreid met meer klaslo-
kalen en goede sanitaire voorzienin-
gen. In een ander dorpje kan men 
een begin maken met de restaura-
tie van een schooltje. De organisa-
tie van Nepal Benefiet Aalsmeer wil 
iedereen die een bijdrage geleverd 
heeft aan deze fantastische avond 
en deze geweldige opbrengst enorm 
bedanken. “Hartverwarmend!” Kijk 
voor meer info op www.nepalbene-
fiet.webs.com of op de facebookpa-
gina van Nepal Benefiet Aalsmeer

Door: Jop Kluis en 
Joke van der Zwaan 
Foto volleybal: Marielle 
Wegman fotografie
Foto band: www.kicksfotos.nl 

4e Nachtruis: Volwaardig 
Techno event in Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was de vierde editie van Nachtruis 
in N201. De dansvloer was van be-
gin tot eind gevuld met Technolief-
hebbers en die konden de hele 
nacht lekker los gaan op de stevi-
ge Techno van Ringo (live), Bom & 
Bas Albers, Emiel Zwart en natuur-
lijk de Kudelstaartse residents Me-
neer Marcel en Jor-D. Nachtruis is 
uitgegroeid tot een volwaardig tech-

no event met kwalitatief zeer vaar-
dige artiesten, die in ongedwon-
gen sfeer het echte Techno gevoel 
naar Aalsmeer weten te brengen. Er 
wordt inmiddels hard gewerkt aan 
een nieuwe editie. Hou voor meer 
informatie de Facebookpagina van 
Nachtruis in de gaten! Hier zijn ook 
alle foto’s, video’s en dj-sets van af-
gelopen edities te vinden. En na-
tuurlijk de website van N201.

Vogelbeurs in de Baccara
Aalsmeer - Vogelbeurs Aalsmeer is 
uitgebreid, heeft een grotere ruim-
te, meer vogels en een groter assor-
timent aan benodigdheden. Op zon-
dag 28 februari zijn liefhebbers wel-
kom in zaal de Baccara in de Bac-
carastraat 1 voor weer een groot-
se vogelbeurs. De beurs is open van 
10.00 tot 12.30 uur. Iedere vogellief-
hebber is welkom om vogels te ko-
pen, te verkopen te ruilen of rond te 
kijken en vragen te stellen over hun 
hobby betreffende vogels, voedsel 
en huisvesting. De entree bedraagt 

1 euro voor iedereen die komt kij-
ken of kopen. Met het entreebewijs 
maken bezoekers kans op een leu-
ke attentie. 
Voor wie eigen vogels verkoopt, is 
de toegang gratis, zowel voor le-
den als bezoekers. Aanwezig zijn 
diverse soorten vogels, zoals tropi-
sche vogels, kanaries en kromsna-
vels. Ook allerlei soorten voer, waar-
onder zaden en zaadmengsels, en 
vogelkooien worden te koop aan-
geboden. Voor inlichtingen: 06-
10666878.

‘Nonsens’ op 6 maart te zien in het Crown Theater. Foto: Roy Beusker.

“Het is zó leuk, daar moet je heen”
Komedie Nonsens in het 
Crown Theater 6 maart
Aalsmeer - Op zondagmiddag 
6 maart staat de komische voor-
stelling Nonsens op het program-
ma in het knusse Crown Theater 
in Aalsmeer. Nonsens is swingend 
amusement, gebracht door vijf zin-
gende en dansende comédiennes, 
te weten Marjolijn Touw, Brigitte 
Heitzer, René van Wegberg, Wiene-
ke Remmers en Mariska van Kolck. 
Deze krant sprak met de laatste. 
Mariska is kind aan huis in Crown 
Theater Aalsmeer, treedt er regel-
matig op en komt er graag. Wat 
kunnen de bezoekers verwachten 
van Nonsens? 

Echte nonsens
De actrice begint lachend: “Nou, 
het is eigenlijk een verhaal van niks, 
echte nonsens dus, maar het is 
goed gespeeld en gezongen en gaat 
wel naar een finale toe. Erg grappig. 
Je kunt het meer zien als een caba-
retachtige musical. Het verhaal gaat 
over het feit dat de kok door bedor-
ven soep per ongeluk tweeënvijftig 
nonnen heeft vergiftigd in het kloos-
ter. De vijf overgebleven nonnen, wij 
dus, hebben dringend behoefte aan 
geld om de begrafenissen te rege-
len. Hiervoor gaan we een benefiet-
voorstelling organiseren. Het niets-
vermoedende publiek zit in de af-
gehuurde zaal en is zeer belang-
rijk voor ons. Het is een interactie-
ve voorstelling. Deze productie komt 
uit Amerika overgewaaid en is we-
reldwijd een groot succes. We zijn al 
goed op elkaar ingespeeld en heb-
ben veel lol onderling. Het verhaal 
is te idioot voor woorden. Er zijn so-
listische partijen, maar ook vijfstem-
mige liedjes. Niet gemakkelijk, maar 

fantastisch om te doen. Hoog ni-
veau!” 

Aanrader 
De voorstelling stond een paar we-
ken geleden in Amstelveen op de 
planken. Patricia Schijff is één van 
de bezoeksters en wil graag haar 
bevindingen met deze krant delen: 
“Hij is zó leuk! Daar moet je heen!”, 
begint de enthousiaste dame. “Er 
zitten zulke komische stukjes in. Zo 
op nú geschreven. Een hippe Non-
sens dat niets te maken heeft met 
Sister Act. Er wordt heel goed in ge-
zongen. Naast Moeder Overste, ge-
speeld door Marjolijn Touw, staat als 
rechterhand zuster Futilia (Mariska 
van Kolck). En dan heb je nog drie 
jonge nonnen; stuk voor stuk musi-
calsterren. De een speelt een Am-
sterdamse non, dan is er eentje die 
behoorlijk in de war is, omdat ze een 
kruis op d’r hoofd heeft gekregen en 
er loopt nog een onbehouwen type 
bij. Ik heb echt in een deuk gelegen. 
Samen met mijn man, die moest er 
ook erg om lachen. We wisten niet 
wat ons te wachten stond, maar 
het was zo komisch. Een aanrader!” 
Kaarten voor de voorstelling Non-
sens, die gespeeld wordt op zondag 
6 maart om 15.00 uur kosten 36 eu-
ro 50, maar met de Crown Ladies-
actie wordt 15% korting gegeven. 
Meer informatie hierover is te vin-
den op de website: www.crownthe-
ateraalsmeer.nl. Kaarten zijn ook te-
lefonisch verkrijgbaar via 0900-1353 
en te koop bij Espago in de Opheli-
alaan, het Boekhuis in de Zijdstraat 
en de Marskramer in winkelcentrum 
Kudelstaart.
Door Miranda Gommans

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

Expositie tijdens de Passieweek
Statie nummer vier voor 
Berend Withaar
Aalsmeer - Van zondag 20 tot en 
met maandag 28 maart - tweede 
paasdag - worden er tijdens de Pas-
sieweek in De Oude Veiling de veer-
tien staties getoond die de kruisweg 
van Jezus verbeelden. Een initiatief 
dat is genomen door zes geloofsge-
meenschappen in Aalsmeer. Veer-
tien kunstenaars - behorend bij een 
van de kerken in Aalsmeer - kre-
gen het verzoek om een van de sta-
ties op eigen wijze weer te geven. 
Zij hebben geheel de vrije hand wat 
beeld en materiaal betreft. Berend 
Withaar werkt aan statie nummer 
vier. Waar Jezus tegen Petrus zegt: 
“Nog voor vannacht een haan heeft 
gekraaid zul jij mij drie keer verloo-
chenen.” En Petrus huilt.

Graffiti
Berend kiest voor zijn kunstwerk - 
van een behoorlijke afmeting - een 
stijl die hem het beste ligt; Graffi-
ti! Hij vindt het geweldig om mee 
te kunnen doen aan dit bijzondere 
project. “In het begin dacht ik even 
van oei, maar nu mijn plan van wat 
ik ga/wil maken redelijk vast staat, 
zie ik het echt als een geweldige 
uitdaging. Graffiti heb ik van kinds 
af aan altijd een interessante ma-
nier gevonden om mijn gevoelens te 
kunnen uiten. Ik kom uit een schil-
ders-tekenaar familie. Er was even 
een pauze toen ik een gezin kreeg, 
maar nu dit verzoek er ligt, zie ik het 
als een uitdaging de draad weer 
op te pakken.” Het verhaal over de 
kruisweg betekent veel voor Berend. 
“Het geloof is mij met de paplepel 
in gegoten en dan met name door 
mijn moeder. Van haar heb ik heel 
veel meegekregen.” Zo rond zijn ze-
ventiende sloeg Berend zijn vleugels 
uit, onderzocht en ontdekte de we-
reld, maar bleef de verbondenheid 
met zijn geloof ergens voelen. Jaren 
later kwam hij in aanraking met een 
Alpha-cursus, waarin uitleg wordt 

gegeven wat het christelijk geloof 
eigenlijk inhoudt. Het was tijdens 
die bijeenkomsten dat er als het wa-
re voor hem weer een nieuw leven 
ontstond. “Toen heb ik besloten om 
Jezus te volgen.” Het is mooi om te 
zien hoe Berend bij het uitspreken 
van deze zin een blijdschap en rust 
uitstraalt die niet zomaar in woor-
den is te vangen. Berend is zelf heel 
benieuwd hoe de tentoonstelling er 
uit komt te zien. Pakken de veertien 
eigen interpretaties goed uit, blijft 
het verhaal achter de kruisweg dui-
delijk, ook voor niet gelovigen? Pa-
sen betekent tenslotte toch de op-
standing van Jezus. “Voor mij is 
Goede Vrijdag - de kruisiging - het 
meest indrukwekkend. Ik voel dat 
Jezus dit voor mij heeft gedaan.” Sa-
men met zijn vrouw, twee zonen van 
9 en 6 jaar en een dochter van an-
derhalf gedenkt hij deze gebeurte-
nis innig. “Ik ben van binnen veran-
derd, ervaar dat de dingen voor mij 
waardevoller zijn geworden.” Gelo-
ven in Jezus betekent voor Berend 
een lichtheid waaruit vreugde te ha-
len valt. Maar daarnaast zijn er ook 
nog steeds de vrienden van vroeger 
die hem zijn wijze van denken en le-
ven gunnen en waarmee hij zo nu 
en dan gezellig een pilsje pakt. 

Janna van Zon Mini-workshop 
kransen haken

Aalsmeer - De Aalsmeerse Marjo-
lein Flick maakte het boek ‘Kransen 
haken’, dat deze maand is versche-
nen bij uitgeverij Forte. Donderdag 
3 maart wordt dit boek gepresen-
teerd in Het Boekhuis in de Zijd-
straat. Aansluitend geeft Marjolein 
een mini-workshop haken. Deelna-
me is gratis, a.u.b. wel even aanmel-
den via: boekhuis@boekenhof.nl of 
in de winkel. De workshop is van 
15.30 tot 17.00 uur. 

Lezing door Art Vogel
‘Laos’ bij Groei en Bloei
Aalsmeer - Art Vogel van de Hor-
tus Leiden verzorgt op donderdag 3 
maart een lezing bij Groei en Bloei 
over zijn reis door Laos. Laos is nog 
niet zo heel lang open voor het toe-
risme. In de jaren zestig en zeventig 
was er een bloedige strijd die aan-
leiding is geworden tot de Vietnam-
oorlog, er zijn op Laos meer bom-
men gevallen dan tijdens de Twee-
de Wereldoorlog op Duitsland. Nog 
steeds zijn bepaalde delen van La-
os sterk af te raden om die te be-
zoeken vanwege de enorme aantal-
len mijnen die er nog liggen. Sinds 
1893 heeft Laos een Frans protec-
toraat zoals ook bij omliggende lan-
den als Cambodja en Vietnam. Sinds 
1953 is het land onafhankelijk, maar 
in de hoofdstad Vientiane zijn nog 
duidelijk Franse invloeden waar-

neembaar, zoals het verkrijgen van 
croissants en stokbrood, maar ook 
zijn er gebouwen die herinneren 
aan de Franse periode. Zo staat in 
de hoofdstad een ware kopie van de 
Arc de Triomphe. In een land dat vijf 
en half keer groter is dan Nederland 
en slechts 5,5 miljoen inwoners telt, 
is veel ruimte, meer dan 45 procent 
is nog bos. Het klimaat is tropisch 
en de flora lijkt veel op Thailand. In 
de lezing wordt veel aandacht be-
steed aan het land, de mensen en 
de natuur. De avond begint donder-
dag 3 maart om 20.00 uur en wordt 
gehouden in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. Zowel le-
den als niet-leden zijn welkom.

OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 2 
maart vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 17 februari is ge-
wonnen door Essy van Es met 5586 
punten, gevolgd door Addy Hofman 
met 5517, Wil ter Horst m et 5273 en 
Ria Pieterse met 4995 punten.
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Siem Kooij presenteert film in Zorgcentrum Aelsmeer
Woensdag 2 maart om 19.30 uur presenteert Siem Kooij een oude 
film over oud Aalsmeer. Er komen verschillende plekken in Aalsmeer en 
Kudelstaart aan bod. Vind u het ook leuk om te komen kijken. Kom dan 
gezellig langs. Het is in de grote zaal van het zorgcentrum.

Geef een diner in restaurant ‘Voor Elkaer’ cadeau
In het restaurant ´Voor Elkaer´ is er een ´Cadeaubon Diner´ te verkrijgen. 
De bon is goed voor een 3 gangen diner, een drankje naar keuze en 
koffie van het huis toe. Leuk om iemand mee te verrassen voor 
bijvoorbeeld een verjaardag! De kosten zijn € 11,50  per bon. 
Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Avond maaltijd in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Elke woensdag- en vrijdagavond is het restaurant ´Voor Elkaer´
geopend van 17.30-19.30 uur. Op deze avond wordt er een heerlijk 
menu geserveerd. Dieetvoeding kan voor u worden bereid. Graag vooraf 
reserveren. Woensdag 2 maart menu: ham-prei cocktail ,toast met boter, 
Hawaïburger, romige kerriesaus, Parijse worteltjes, rösti aardappelen met 
spek uit de oven, Mexicaanse salade, vlaflip met (naar keus) slagroom.
Vrijdag 4 maart menu: gebonden tomatensoep + ballen, stokbrood met 
kruidenboter, Zigeuner schnitzel, shaslicksaus, gestoofde zoete 
appeltjes, dauphine aardappeltjes, komkommersalade, chipolatavla met 
slagroom, koffie/thee van het huis.

Musica groots, ´André Rieu, live in New York´ !
Donderdag 3 maart organiseert het Inloopcentrum i.s.m de
gastvrouwen van wijkpunt ‘Voor Elkaer’ een Musica in het groot! 
Een muzikale sensatie vol met gastoptredens, prachtige kostuums en 
goede sfeer onder begeleiding van niemand minder dan André Rieu.

Deelname aan de activiteit is gratis, consumpties zijn voor eigen 
rekening. Inloop vanaf 14.00 uur, de activiteit start om 14.30 uur.

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

het zorgcentrum woont.

Steun Greenport Aalsmeer 
voor komst ‘FloriWorld’
Aalsmeer - Op het terrein van Roy-
al FloraHolland aan de Legmeer-
dijk moet een indrukwekkend inspi-
ratie- en businesscenter verrijzen: 
FloriWorld. Dit center met een op-
pervlakte van 6.000 vierkante meter 
moet een educatieve attractie wor-
den waar de wereld van bloemen 
en planten op een unieke wijze kan 
worden ervaren en beleefd. Met de 

inzet van 3D-techniek, virtuele wer-
kelijkheid en veelvuldig gebruik van 
echte bloemen en planten wordt 
de wereld van de sierteelt gepre-
senteerd. De Stuurgroep Greenport 
Aalsmeer heeft op 11 februari haar 
steun uitgesproken voor dit Expe-
rience Center. De ambitie is om jaar-
lijks 330.000 experience- en 40.000 
businessbezoekers te ontvangen.

Tussendoor lekker smikkelen
Winnaars kleurplaat maken 
eigen taart bij Vooges
Aalsmeer - Het was afgelopen za-
terdagmorgen rond elf uur een druk-
te van belang in de winkel van Voo-
ges in de Zijdstraat. Zou het brood 
in de aanbieding zijn of was er iets 
gratis? Nee, het waren de winnaars 
van de kleurwedstrijd met hun ou-
ders, die hun prijs kwamen ophalen. 
Ze hadden er lang op moeten wach-
ten, want voor de kerstdagen had-
den ze allemaal hun ‘sneeuwkleur-
plaat’ ingeleverd en hadden ze te 
horen gekregen dat ze winnaar wa-
ren. Maar nu was het dan zover en 
ze hadden geen klagen.
Twintig kinderen vanuit de filialen 
Dorp, Poldermeesterplein en Am-
stelveen waren uitgenodigd om on-
der leiding van Jasper Engel van 
Vooges een fraaie slagroomtaart te 
maken. Het voorbereide werk was al 

door Jasper en zijn collega’s gedaan 
en er mocht lekker gesnoept wor-
den van alles wat zoal op een taart 
gaat. Eerst nog wat voorzichtig met 
de pudding en abrikozenjam, die 
tussen de onderste lagen van de 
cake ging, maar toen de slagroom 
aan de beurt was werd volop ge-
smikkeld. De ogen eerst nog naar 
vader of moeder, van mag dat wel, 
maar toen bakker Jasper nog een 
keer herhaalde, dat er ook lekker 
geproefd mocht worden, gingen al-
le vingers langs de taart. Na een uur 
gingen ze alle kinderen naar huis 
met een taart, die zo hoog was op-
gemaakt, dat het deksel niet meer 
op de doos paste. Trots en voldaan 
dat ze een mooie én lekkere taart 
hadden gemaakt. 
Dick Timmerman

Vrijdagavond en zaterdag
Inzamelactie Voedselbank 
bij AH Poldermeesterplein
Aalsmeer - Voedselbank Aalsmeer 
houdt vrijdagavond 26 en zaterdag 
27 mei een voedselinzameling bij de 
Albert Heijn aan het Poldermeester-
plein. Bij de ingang van de winkel 
worden door de vrijwilligers van de 
Voedselbank aan het winkelend pu-
bliek voorgedrukte boodschappen-
lijstjes uitgereikt, waarbij wordt ge-
vraagd om één of meer producten te 
kopen en deze daarna aan de Voed-
selbank te doneren. Alle benodigde 
en voornamelijk lang houdbare pro-
ducten van het lijstje staan voor het 
gemak op een centrale plaats in de 
winkel opgesteld, met de prijzen er-
bij vermeld.
Voedselbank Aalsmeer is inmiddels 
alweer ruim 3 jaar actief en is één 
van de momenteel 148 plaatselijke 
voedselbanken welke zijn aangeslo-
ten bij de overkoepelende landelijke 
organisatie Voedselbank Nederland; 
hun aantal groeit helaas gestadig. 
Ook het aantal huishoudens welke 
zijn aangewezen op voedselbanken 
neemt zowel landelijk maar ook in 
de eigen gemeente jaarlijks toe. Op 
dit moment wordt er in Aalsmeer en 
Kudelstaart door 175 personen (ver-
deeld over 55 gezinnen) wekelijks 
gebruik gemaakt van de zeer nood-
zakelijke hulp. Ondanks de strenge 
regelgeving zijn er wekelijks nieu-
we aanmeldingen van mensen die 
soms door domme pech in bijzon-
der vervelende situaties terecht zijn 

gekomen. Gelukkig stromen er ook 
regelmatig cliënten uit, die na een 
moeilijke periode in hun leven weer 
klaar zijn om op eigen kracht ver-
der te gaan. 
Onder het motto ‘verdelen wat over-
blijft’ zoekt en vindt de Voedsel-
bank Aalsmeer soms ook medewer-
king van de plaatselijke midden-
stand of krijgt hulp van particulie-
ren. De opbrengst daarvan is ech-
ter helaas niet voldoende of te on-
regelmatig en daarom worden en-
kele malen per jaar winkelacties ge-
organiseerd, zoals komende vrijdag 
en zaterdag bij AH Poldermeester-
plein. Van de ingezamelde bood-
schappen worden vervolgens elke 
week zeer verantwoorde basispak-
ketten samengesteld, welke op de 
dag van uitgifte aangevuld worden 
met verse groenten, fruit en brood. 
De Voedselbank rekent, net als de 
vorige keer, op de gulle gaven van 
het winkelend publiek.

Vervoerprobleem opgelost
De Voedselbank laat ook nog we-
ten dat het vervoerprobleem dankzij 
een ruimhartige particulier is opge-
lost, maar dat de vacature voor me-
dewerkers loods nog open staat. 
Voedselbank Aalsmeer heeft een 
eigen website: www.voedsel-
bankaalsmeer.nl en is bereikbaar via 
de mail info@voedselbankaalsmeer.
nl en telefonisch via 06-37471838.

Piet van der Zwaard: “Je hebt 
in Aalsmeer werkelijk alles”

Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar interes-
sante leven. Vorige keer was ‘Zwar-
te’ Jaap Spaargaren van de Uiter-
weg aan de beurt. Dit keer vertelt 
Piet van der Zwaard het een en an-
der over zijn drogisterij en andere 
zaken.

Wie ben je?
“Ik ben Piet van der Zwaard, gebo-
ren in 1957, dus ik word deze zomer 
59 jaar. Ik ben getrouwd met Jolan-
da, die komt uit De Kwakel, we heb-
ben elkaar ontmoet in zwembad De 
Waterlelie. We hebben twee gewel-
dige kinderen; Joost en Kim. Joost 
is sinds enkele weken het huis uit 
en woont een stukje verderop in 
een appartement. Hij werkt in on-
ze winkel en Kim woont nog thuis. 
Ze heeft even in de winkel gewerkt, 
maar geeft nu lekker skiles en gaat 
een andere kant op. Zij is drieën-
twintig. Joost vierentwintig.” 
 
Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik ben een echte Aalsmeerder. 
Geboren op de hoek van de Ka-
naal-, Dorps- en Zijdstraat. Ik heb 

hier mijn hele sociale leven. Vrien-
den wonen in dezelfde straat. Ik heb 
hier op school gezeten, ik heb hier 
gewoon alles. Ik ga hier ook nooit 
meer weg.”

Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
Piet is de eigenaar van Dio drogis-
terij Mooi in de Zijdstraat. Dat vak 
oefent hij al veertig jaar uit. “Na de 
MAVO (Wiekslag) ben ik me gaan 
specialiseren voor het drogisterij 
vak met een opleiding in Amster-
dam. Ieder jaar doe ik bijscholing 
om als drogist aangemerkt te blij-
ven. Als er nieuwe geneesmidde-
len op de markt komen moet je na-
tuurlijk wel bijblijven. In totaal heb-
ben we vier drogisten in Mooi. Mijn 
vrouw is ook drogist, net als Mildred 
en Anneke. De rest van het perso-
neel is assistent drogist of algemeen 
winkelmedewerkster. Ik heb de dro-
gisterij overgenomen van mijn va-
der. Hij rolde erin, net zoals ik er 
ook inrolde. Dat was voor mij best 
jong, ik was achttien, maar mijn va-
der stond stijf van de reumatiek, dus 
dat was min of meer noodzakelijk. 
Wel leuk om te vertellen: Zijn moe-
der is ooit de drogisterij begonnen. 
Dat kwam omdat haar man schil-

der was en op een bepaald moment 
geen opdrachten kreeg. Toen is zij 
gestart met een winkeltje ter hoog-
te waar nu de Hema zit. Dat is nog 
voor 1926 geweest. Daarna is het 
verhuisd naar de Dorpsstraat, naast 
de groentewinkel van Joop Walra-
ven. Vervolgens naar de hoek, zoals 
iedereen wel weet en nu dus hier 
in het nieuwe pand. Een geweldige 
stek, mede door de parkeergelegen-
heid bij de supermarkt. We hebben 
bewust een passage gemaakt door 
onze winkel, van en naar de Zijd-
straat. Het loopt erg goed. Het is ook 
een goede zet geweest om met de 
franchiseorganisatie Mooi in zee te 
gaan. De uitgebreide collectie par-
fums en goede merken, zoals Ritu-
als, dragen daar zeker aan bij. Het 
is een prachtig beroep. Zelfs als ik 
een dagje vrij ben, kom ik nog langs 
de winkel.” 
 
Wat zijn je hobby’s?
Het werk zal vanwege bovenstaand 
dan wel je hobby zijn? “Ja, maar ik 
kan het ook wel loslaten hoor. Va-
kantie vieren is een fijne bezigheid, 
vooral wintersport. We proberen zo 
vaak mogelijk te gaan per jaar. Ver-
der ben ik een sportfanaat; Voet-
bal, skiën, tennis en fietsen. Door-
dat mijn knie wegens een skionge-
luk kapot is, kan ik niet meer voet-
ballen, maar kijken is ook leuk. Ik 
bezit een seizoenskaart van Ajax en 
ga zo vaak mogelijk naar hun thuis-
wedstrijden.” 

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Zoals ik al zei: Mijn gehele sociale 
leven ligt hier, mijn werk, vrienden, 
alles draait voor mij om Aalsmeer. Je 
hebt hier werkelijk alles; Vrijdag een 
biertje drinken in de lokale kroeg, 
lekker dichtbij Schiphol, op twin-
tig minuutjes afstand van strand 
en stad. Ook bevalt me de menta-
liteit van de inwoners wel. Ik merk 
dat wij een hoge gunfactor hebben. 
Ik houd daarom graag zoveel moge-

 De Schijnwerper op... lijk de centjes in ons dorp. Beetje de 
Aalsmeerse economie op peil hou-
den.”

En wat zou je willen veranderen in 
het dorp?
“Nou dat is in het algemeen de de-
mocratische dictatuur waarin we 
hier leven. Die extreme regelge-
ving. De gemeente eist 100% ga-
ranties bij bijvoorbeeld evenemen-
ten, maar iets terugdoen, ho maar. 
Het is versterkt sinds we met Am-
stelveen zijn samengegaan. De ge-
meente wordt groter, maar je krijgt 
alleen maar meer gedoe. Ik zeg al-
tijd; Groot, groter, dood. De samen-
werking gaat niet helemaal goed. 
Een Aalsmeerder zou het niet be-
denken hoor dat er strobalen in de 
bochten moeten terwijl we het over 
een Pramenrace hebben(!). Dat is 
niet meer te veranderen, joh. Jam-
mer. Faciliteiten voor toerisme zou 
ook beter kunnen. Waar kunnen we 
nou bijvoorbeeld een bootje te wa-
ter laten? En al die prachtige eve-
nementen die hier worden georga-
niseerd. Het is toch eeuwig zonde 
dat dit door regeltjes allemaal geen 
doorgang meer kan hebben?”
 
Wil je een leuke (of minder leuke) 
ervaring met de lezer delen?
“Blessures lopen helaas als een ro-
de draad door mijn carrière. Ik heb 
in totaal wel zo’n drie jaar op kruk-
ken gelopen, denk ik. Op een keer 
werd ik voor mijn knie doorverwe-
zen naar dokter Wolk in Amstel-
veen. ‘Ben je nuchter?’, vroeg hij, 
‘want dan heb ik nog wel een gaat-
je over voor een kijkoperatie’. Ik 
zou ’s avonds naar een Champions 
League wedstrijd willen van Ajax en 
baalde best wel, maar ja, het moest 
maar. Enkele uren na de kijkopera-
tie heb ik me zo groot mogelijk ge-
houden en ben ik door mijn vrouw 
en een paar vrienden alsnog mee-
genomen naar de Arena. Met een 
fiets vanaf het parkeerterrein ben ik 
in de lift gezet. Onbegonnen werk 
natuurlijk, maar ja het was wél de 
halve finale!” Piet heeft nog wel een 
verhaal: “Toen ik een jaar of twaalf 
was, had ik mijn vinger gebroken. 
Mijn vader pakje een paar van die 
houten ijslolly-stokjes en heeft de 
boel gespalkt, onder het mom: ‘dat 
gaat wel weer over joh’. Hij staat 
nog krom!” Aan verhalen geen ge-
brek bij Piet van der Zwaard. Als hij 
eenmaal loskomt...

Door Miranda Gommans

Eerbetoon schoenontwerper Jan Jansen

Gerard Zelen presenteert 
bundel ‘Lak aan Leer’
Aalsmeer - ‘Lak aan Leer’ is een 
nieuwe bundel verhalen over bij-
zonder schoeisel van schoenmaker 
Leer. Oude schoenen die het verle-
den afleggen en nieuwe schoenen 
die naar de toekomst lopen, ver-
andering dus, dat is wat de schrij-
ver Gerard Zelen voor ogen had. De 
verborgen betekenis van schoenen 
is een bron van inspiratie: stap voor 
stap laat de schrijver de lezer in an-
dere schoenen staan. Veel schoe-
nen zeggen iets over de status van 
de drager. Symbolen van armoede 
en rijkdom, van kuisheid tot pronk-
zucht. Het boek is opgedragen als 
ode en eerbetoon aan de grenzelo-

ze verbeeldingskracht van schoen-
ontwerper Jan Jansen. Op zaterdag 
5 maart neemt de wereldberoemde 
ontwerper het eerste exemplaar in 
ontvangst! De ontwerper zal tijdens 
de presentatie ingaan over het ont-
staan van zijn kunstzinnig schoeisel. 
In de etalage van Boekhandel Blan-
kevoort, waar de boekpresenta-
tie en signeersessie vanaf 17.00 uur 
plaatsvindt, pronken in maart bij-
zondere schoenen van Jan Jansen. 
‘Lak aan Leer’ is een uitgave in ei-
gen beheer. De aansprekende illu-
straties zijn van Femke Lania. Adres 
presentatie: Rembrandtweg 649 in 
Amstelveen.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 20 
februari presenteerde en signeer-
de Robert F. Zurel zijn boek ‘Op-
komst en ondergang van een im-
perium van bloemen en planten’ in 
de Historische Tuin. De memoires 
vertellen het levensverhaal van de-
ze Joodse ondernemer uit Amster-
dam, gaat over de overleving van de 
oorlog, de ontsnapping uit een psy-
chiatrisch ziekenhuis, zijn verzamel-
hobby van hedendaagse kunst en 
het roemloze einde van zijn wereld-

bekende bloemenbedrijf, Zurel in 
Aalsmeer (de blauwe auto’s met de 
gouden letters). 

“Een autobiografie die doet denken 
aan een roman. De geschiedenis 
van een dynastie en een familiebe-
drijf die grenst aan een thriller”, al-
dus een recensie. Wie het boek van 
Robert F. Zurel koopt, steunt het Ki-
ka (kinderkanker vrij). Van ieder 
verkocht exemplaar wordt 5 euro 
gedoneerd aan het dit fonds.

Memoires Rob Zurel in boek

Schrijver A. Japin 
in Oude Veiling

Aalsmeer - Arthur Japin komt op 
vrijdag 18 maart naar De Oude Vei-
ling in de Marktstraat en komt ver-
tellen over zijn nieuwste boek ‘De 
gevleugelde’: een historische roman 
over de Braziliaanse luchtvaartpio-
nier Alberto Santos-Dumont (1873-
1932). Geïnspireerd door de boeken 
van Jules Verne wil Alberto wereld-
vrede brengen door het ontwerpen 
van grensoverschrijdende ‘vliegtui-

gen’. In Parijs wordt hij samen met 
zijn mecanicien en minnaar Albert 
Chapin wereldberoemd, onder meer 
door de eerste te zijn die een ge-
motoriseerde vlucht maakt. Met ‘De 
gevleugelde’ schreef Japin opnieuw 
een prachtige roman, met als mot-
to de verbeelding die vleugels geeft.
Aanvang is 20:15 uur en de entree 
is 15 euro inclusief gratis pauze-
drankje. 
De avond wordt georganiseerd door 
Boekhuis Aalsmeer en Stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer. Kaar-
ten zijn te koop in het Boekhuis in 
de Zijdstraat.
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Van alles rond motoren en bromfietsen 
Eerste veiling in Bloemenlust, 
oftewel Aalsmeer Ronkt Weer
Aalsmeer - De organisatoren 
van het eerste uur van HiBRA en 
Aalsmeer Roest Niet hebben een 
fantastisch evenement bedacht; 
‘Aalsmeer Ronkt Weer’. Cees Eike-
lenboom en Rinus van Itterzon ver-
tellen over deze eerste editie: “Sa-
men met Cor Zomer, Goos Bartels 
en The Beach gaan wij in het week-
end van 12 en 13 maart een feest-
je vieren. Op zaterdag van 13.00 tot 
23.00 en zondag van 12.00 tot 18.00 
uur is iedereen welkom die geïnte-
resseerd is in alles wat met moto-
ren en bromfietsen te maken heeft. 
Onze stichting HiBRA bestaat dit 
jaar vijftien jaar en The Beach twin-
tig, dus reden te meer voor een gro-
te happening!” 
De mannen zijn enorm enthousiast 
en vertellen dat er nationale, maar 
zelfs ook internationale aandacht 
voor is. “De saamhorigheid op een 
dergelijk evenement is vreselijk leuk. 
We kijken er naar uit en hopen dat 
er heel veel mensen op af komen”, 
aldus Rinus. Cees vult aan: “De en-
tree is gratis, behalve voor mannen 
boven de twaalf jaar; die betalen vijf 
euro. Er zullen de hele dag door veel 
klassieke motoren te aanschouwen 
zijn, een static show van zo’n zes-
tig exemplaren, maar ook stands 
met wetenswaardigheden, onder-
delen, verzekeringen, verkoop, de-
monstraties en technische raritei-
ten. Alles wat met de motorsport te 
maken heeft, in de ruimste zin van 
het woord. En de bezoekers kunnen 
natuurlijk verhalen met elkaar de-
len. Dat zijn vaak sterke verhalen. 
Die zijn het leukst.”
Hoogtepunt van dit weekend zal de 
veiling zijn. In de volledig gerestau-
reerde veilingzaal van de voormali-
ge veiling Bloemenlust in Aalsmeer 

worden zowel zaterdag om 20.00 
uur, als zondag om 15.00 uur, veil-
sessies gehouden van (klassieke) 
motoren, racers, wegmotoren, rari-
teiten, bobbers en bromfietsen. 

Eerste veiling sinds 1974
Cees en Rinus waren oprecht ver-
baasd, maar zeker ook verrast dat 
ze te horen kregen dat de veiling als 
zodanig niet meer is gebruikt sinds 
1974 en zij met Aalsmeer Ronkt 
Weer de eersten zullen zijn. Cees: 
“Veilingmeester Rinus, ja, dat aan 
elkaar lullen kan Rinus als geen 
ander, gaat zorgen voor het vei-
len van zo’n honderdtwintig kavels 
in de prijsklasse vanaf vijfhonderd 
tot maar liefst veertigduizend eu-
ro, ik wissel hem af. Het wordt echt 
heel bijzonder. We hebben zelfs een 
tweetal buitenlandse lijnen. Ofte-
wel telefonische bieders! Het wordt 
een unieke gebeurtenis en een aan-
tal dingen houden we nog geheim. 
Kom maar gewoon een kijkje ne-
men.” 

Ter plaatse inschrijven
De opbrengst van de veiling komt 
ten goede van de stichting. Op de 
veildagen zelf kan er een plekje be-
machtigd worden op de tribune om 
de veiling bij te wonen en serieus 
te bieden. Inschrijven gebeurt ter 
plaatse. Foto’s van de veilingitems 
kunnen bekeken worden op de Fa-
cebookpagina van Aalsmeer Ronkt 
Weer of via www.hibra-aalsmeer.nl 
The Beach is te vinden aan de Oos-
teinderweg 247. De bars en keukens 
zijn uiteraard geopend tijdens het 
Aalsmeer Ronkt Weer-weekend op 
12 en 13 maart aanstaande.

Door Miranda Gommans 

Expositie in het Oude Raadhuis
Zwart/wit portretten van 
lezende kinderen
Aalsmeer - Momenteel is er in het 
Oude Raadhuis een expositie te zien 
met kinderboekillustraties van een 
viertal kunstenaars; Elsbeth Gorter, 
Hanneke van der Hoeven, Moniek 
Peek en Esther Leeuwrik. Tussen 
deze originele tekeningen, die de 
prachtig gekleurde muren van deze 
unieke expositieruimte sieren, vindt 
men ook een negental fotografische 
portretten van de Aalsmeerse foto-
grafe Monic Persoon. Deze portret-
ten zijn onderdeel van een in op-
dracht van Het Boekhuis Aalsmeer 
gemaakte reeks portretten van le-

zende Aalsmeerders op hun favorie-
te plekje met hun favoriete boek. De 
portretten tonen lezende Aalsmeer-
se kinderen, of kinderen die worden 
voorgelezen uit hun favoriete boek.
De foto’s zijn een mooie aanvulling 
in zwart/wit tussen de kleurrijke te-
keningen. Het totaal is zeker een 
bezoekje waard. 
De expositie duurt nog tot en met 
zondag 6 maart. Het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat is iedere donder-
dag tot en met zondag geopend van 
14.00 tot 17.00 uur. De toegang is 
gratis.

Politieheli komt 
voor bedreiging

Aalsmeer - Op vrijdag 19 febru-
ari om kwart voor twaalf in de 
ochtend heeft de politieheli lan-
ge tijd boven en rond het terrein 
aan de Legmeerdijk 313 gevlo-
gen. Aanleiding was de melding 
over een bedreiging met mogelijk 
een vuurwapen. De helikopter is 
ingezet om het gebied te monito-
ren. De politie is direct na de mel-
ding een grootschalige zoektocht 
gestart, maar er zijn geen ver-
dachten aangetroffen. De recher-
che doet verder onderzoek.

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op maandag 22 fe-
bruari is tussen acht uur in de 
ochtend en vier uur ‘s middags 
een damesfiets gestolen vanuit 
de stalling bij de bushalte aan de 
Van Cleeffkade. De fiets is een 
Giant Freetime, grijs van kleur en 
het registratienummer eindigt op 
284. De fiets was met een kabel-
slot vastgezet. 

Kaakstomp na 
verkeerstwist

Aalsmeer - Op vrijdag 19 februa-
ri is rond vier uur in de middag op 
de Machineweg een automobilist 
mishandeld na een verkeerstwist 
met drie inzittenden van een be-
stelbus. De bestuurder reed over 
de Aalsmeerderweg vanaf Am-
stelveen en sloeg links af de Ma-
chineweg op. Hij wilde de eerste 
zijweg inrijden, maar kon er niet 
langs omdat hier een bestelbus 
stil stond. De automobilist is gaan 
vragen of de bus iets wilde door-
rijden, zodat hij zijn weg kon ver-
volgen. De drie inzittenden van 
de bus reageerden heel opgefokt 
en begonnen direct te schelden. 
Ook gaf een van hen de automo-
bilist een stomp op zijn kaak. De 
bestelbus is vervolgens snel weg-
gereden. De politie hoopt dat er 
getuigen van dit incident zijn. Zij 
worden verzocht contact op te 
nemen via 0900-8844.

Vals biljet van 20
Aalsmeer - Op donderdag 18 
februari is in de ochtend een 
vals briefje van 20 euro aange-
troffen bij een supermarkt aan 
de Aalsmeerderweg. Bij de kas-
sa werd ontdekt dat het een vals 
biljet betrof. Het geld is in beslag 
genomen. De persoon die met de 
20 euro zijn boodschappen wilde 
afrekenen, een 71 jarige inwoner, 
was overigens te goeder trouw. 
Hij was zelf heel verbaasd. De po-
litie doet verder onderzoek.

‘Gerommel’ bij 
pinapparaat

Aalsmeer - Op vrijdag 19 fe-
bruari om half drie in de middag 
heeft een vreemd voorval plaats-
gevonden bij de kassa van de su-
permarkt op het Poldermeester-
plein. Een 59 jarige inwoonster 
had boodschappen gedaan en 
ging afrekenen. Op het moment 
dat zij ging pinnen stonden diver-
se personen dicht bij haar in de 
buurt. De vrouw heeft extra haar 
hand boven het apparaat gehou-
den toen zij haar pincode intoets-
te. Op dat moment ontstond er 
verwarring en weet de vrouw niet 
meer of ze na de betaling wel of 
niet gelijk haar pinpas uit het ap-
paraat heeft gehaald. In ieder ge-
val is er vrijwel direct nog een be-
drag van 60 euro van haar re-
kening afgeschreven. De politie 
doet een onderzoek naar aanlei-
ding van de beelden in de super-
markt.

2 Winkeldieven: 
Geen geld

Aalsmeer - Op donderdag 18 fe-
bruari is om tien over half zeven 
in de avond een winkeldief be-
trapt in een supermarkt op het 
Poldermeesterplein. Door perso-
neel werd gezien dat een bezoe-
ker diverse goederen in zijn jas-
zak stopte. Bij de kassa wilde de 
26 jarige inwoner alleen een fles 
wijn afrekenen. Door het perso-
neel is gevraagd de zakken te le-
gen. De man dacht de winkel te 
kunnen verlaten met ook gril-
worst, een tube mayonaise en 
lampjes. De politie heeft de 26 
jarige aangehouden en meege-
nomen voor verhoor. Hij zal zich 
moeten verantwoorden bij jus-
titie. Ook heeft de Aalsmeerder 
een winkelverbod opgelegd ge-
kregen. Als motief verklaarde hij 
geen geld te hebben. Op vrijdag 
19 februari om kwart over twee 
in de middag is in dezelfde su-
permarkt opnieuw een winkel-
dief betrapt. Een 44 jarige vrouw 
uit Amstelveen dacht ongezien 
met voor 53 euro aan spulletjes 
in haar schoudertas de winkel 
te kunnen verlaten. Ook dit werd 
gezien door medewerkers. De 
Amstelveense is overgedragen 
aan de politie en door agenten 
meegenomen voor verhoor. De 
vrouw had 125 euro aan contant 
geld bij zich. Ze heeft bekend. 
Ook haar motief was geldproble-
men. De 44 jarige moet eveneens 
voor de rechter verschijnen. Gestolen auto met 

schade weer terug
Aalsmeer - Op maandag 22 fe-
bruari om tien voor drie in de 
middag is door de politie bij de 
Brusselflat in Uithoorn een gesto-
len auto aangetroffen. De Maz-
da 323 bleek in de nacht van vrij-
dag 19 op zaterdag 20 februari te 
zijn gestolen uit de Mozartlaan. 
De dief heeft behoorlijke scha-
de aan de voorzijde van de wa-
gen gemaakt.

Oprooien trottoirs: Lopen 
op de weg in Visserstraat?
Aalsmeer - Er wordt hard ’gestoeid 
met groen’ op bedrijventerrein 
Hornmeer. De beplantingen krijgen 
een flinke opknapbeurt. Dit houdt 
op dit moment eigenlijk kaalslag in, 
heel veel struiken zijn weggehaald, 
en stukken met zwarte grond wach-
ten op nieuwe beplantingen. Dit 
gaat nog een kleine maand duren. 
Het is namelijk de bedoeling dat de 
nieuwe beplanting dit voorjaar aan-
gebracht wordt. De werkzaamhe-
den houden ook herstelwerk aan 
trottoirs in en oprooien van overbo-
dige stoepen. 
En dit laatste roept toch enige 
vraagtekens op. Overbodige voet-
paden? Aan beide zijden van de La-
kenblekerstraat lag tot de Vissers-
traat een trottoir. De rechterzijde is 
nu, vanaf de fysiotherapiepraktijk, 
opgeheven net als het smalle paad-
je in de Visserstraat naar de krant. 
Hoe kunnen mensen nu te voet bij 

de Meerbode komen? Het voetpad 
blijft weliswaar aan één kant langs 
de hele Lakenblekerstraat, maar na 
het oversteken is op de weg lopen 
in de Visserstraat de enige moge-
lijkheid. Het oversteken op zich is al 
een hele uitdaging, maar dit wordt 
vast nog beter. Er worden name-
lijk ook kleine aanpassingen aan de 
kruisingen op de Lakenblekerstraat 
uitgevoerd, zodat logische overste-
ken ontstaan voor voetgangers, zo 
meldt de aannemer. 
Een geluk dan, wellicht. Wie in de 
Visserstraat langs de straat loopt, 
zal de auto’s niet meer voorbij voe-
len razen. Hier, in de Turfsteker- 
en Teelmanstraat gaan op een la-
ter tijdstip 30 kilometer zones ge-
initieerd worden. Dit gebeurt mid-
dels bebording en belijning. Is het 
dan ook mogelijk een lijntje voor 
de voetgangers in de Visserstraat te 
trekken? Wel zo veilig! 

Zwaar gewond na val uit raam

SPIE zoekt schippers en helpende handen!

Schoonmaakactie op Poel
Aalsmeer - Op zaterdag 12 maart, 
tijdens NL Doet, gaan vrijwilligers 
en bestuursleden van SPIE en de 
Raad van Twaalf het water van de 
Westeinderplassen op voor de jaar-
lijkse schoonmaak-actie. Doel is om 
z’n allen de natuur weer een beet-
je mooier en schoner te maken, zo-
dat er van de zomer weer volop ge-
noten kan worden van de Poel met 
haar vele eilanden. Voor de actie 
zoekt SPIE nog enkele schippers 
met een vlet, praam of werkschuit, 
die in de ochtend van 12 maart be-
schikbaar zijn. Uiteraard zijn ook 

vele helpende handen welkom. De 
ochtend start om acht uur in de 
ochtend met koffie en eindigt rond 
de klok van twaalf uur met een kop 
heerlijke erwtensoep. De boten met 
afval, jaarlijks vol met onder ande-
re kapotte stoelen, bodemloze em-
mers, pallets en ander hout, kunnen 
hun ‘vracht’ afgeven bij de Water-
sport Vereniging alwaar De Meer-
landen klaar staat met een vuilnis-
wagen. Boot beschikbaar en/of de 
handen uit de mouwen steken? Kijk 
voor informatie en opgave op www.
pramenrace.nl. 

Droger vat vlam
Kudelstaart - Op zaterdag 20 fe-
bruari werden de hulpdiensten ge-
alarmeerd om te gaan naar een wo-
ningbrand in de Haya van Someren-
straat. De brandweer rukte uit met 
twee tankautospuiten en een hoog-
werker. Ook de politie en de ambu-
lancedienst kwamen ter plaatse. Op 
de zolderverdieping bleek de was-
droger vlam gevat te hebben. Door 
ophoping van stof was kortsluiting 

Taalpunt zoekt coaches
Aalsmeer - Enige maanden gele-
den is in de bibliotheek Het Taalpunt 
geopend. Bij Het Taalpunt kunnen 
mensen zich melden, die behoefte 
hebben aan ondersteuning bij het 
lezen, spreken, en/of schrijven van 
de Nederlandse taal. Dat daar be-
hoefte aan is, blijkt uit het aantal 
mensen, dat zich intussen gemeld 
heeft! Voor mensen die daarvoor in 
aanmerking komen, wordt een taal-
coach gezocht, die eens per week 
voor de ondersteuning zorgt. Op dit 
moment is er behoefte aan nieuwe 
taalcoaches. Lijkt het u/jou iets om 
wekelijks iemand een uurtje te hel-
pen met de Nederlandse taal? Aan-
melden hiervoor kan in de biblio-
theek in de Marktstraat iedere dins-
dag tussen 10.00 en 13.00 uur.

Aalsmeer - Op zaterdag 20 febru-
ari rond tien uur in de avond zijn al-
le hulpdiensten opgeroepen naar 
de Hortensialaan te gaan vanwege 
een onwel geworden persoon. Een 
23 jarige vrouw uit Aalsmeer bleek 
uit een raam op de eerste verdie-
ping naar beneden te zijn geval-
len. De inwoonster is in kritieke toe-
stand vervoerd naar het VU-zieken-

huis. De 23 jarige heeft een gebro-
ken rug, een gebroken nek en ern-
stig hoofdletsel. Naar de toedracht 
van het ongeval, ongeluk of opzet, 
loopt een onderzoek. Een 33 jari-
ge inwoner uit Aalsmeer, die op het 
moment in het huis aanwezig was, 
is aangehouden en meegenomen 
voor verhoor. 
Foto: Marco Carels

ontstaan in het schakelblok. De be-
woners hebben de brand zelf we-
ten te blussen. De schade is daar-
door gelukkig beperkt gebleven. 
De brandweer heeft een nacontrole 
verricht om zeker te zijn dat er ner-
gens nog iets lag te smeulen en de 
droger opnieuw vlam zou vatten. De 
bewoonster vanwege het inademen 
van rook nagekeken door de artsen 
van de ambulancedienst. Een be-
zoek aan het ziekenhuis bleek niet 
nodig. 
Foto: Marco Carels

Zin in dagje werken in de natuur?
Boomsnoeidag Bovenlanden
Aalsmeer - Dit jaar geen boom-
plantdag van de Bovenlanden zoals 
gebruikelijk, maar een boomsnoei 
dag. Over de afgelopen jaren heeft 
de Bovenlanden een aantal perce-
len kunnen verwerven in het na-
tuurgebied de Rijzen. In dit gebied 
zijn nog steeds sporen te vinden 
van de verkaveling, zoals deze eeu-
wen geleden tot stand is gekomen 
bij de ontginning van het moerasge-
bied wat destijds hier in deze om-
geving aanwezig was. Deze ontgin-
ning begon al in de 12e eeuw. In de 
Rijzen betreft het dan met name een 
oude dijk met naastliggend water. 
Deze dijk is in feite het verlengde, 
gerekend vanaf Aalsmeer, van de 
Westeinderdijksloot tussen de gro-
te en kleine poel. Het water naast 
de dijk in de Rijzen heeft de schil-
derachtige naam Piswetering. Deze 
wetering is op dit moment overwoe-
kerd door omgevallen bomen en 
overhangende takken. De stichting 
wil dit hout verwijderen om daar-
mee de oorspronkelijke structuur 
van het landschap te behouden. Bij-

komend voordeel is dat de Piswete-
ring daarmee bevaarbaar blijft voor 
kleine vaartuigen zoals bijvoorbeeld 
kano’s. Om dit voor elkaar te krij-
gen organiseert de Bovenlanden 
een boomsnoeidag op zaterdag 19 
maart. Dit zal dan de ochtend en het 
begin van de middag in beslag ne-
men. Zin in een lekker dagje buiten 
werken in de natuur? Aanmelden 
voor de boomsnoeidag op zaterdag 
19 maart kan bij Cees Tas via 0297-
327577, bij Anton de Boer via 0297-
320713 of via info@bovenlande-
naalsmeer.nl. Meer informatie over 
Stichting Bovenlanden Aalsmeer is 
te vinden op de website www.bo-
venlandenaalsmeer.nl
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Opvang jongeren in Filippijnen
1000 Euro OSA voor GA
Aalsmeer - Er is in februari een 
subsidiecheque door OSA uitgereikt 
aan Stichting GA voor de aanschaf 
van twee airconditioners, een koel-
kast en het opknappen van een op-
vanghuis voor jongeren in Cebu City 
op de Filippijnen. Tabitha Dekkers is 
daar al vanaf 1998 werkzaam in de 
allerarmste wijken en verzorgt jon-
geren in twee opvanghuizen. Deze 
moeten nu opgeknapt worden en 
er dienen airconditioners geplaatst 
te worden. Stichting GA heeft daar-
voor geld ingezameld voor een be-
drag van 1000 euro. Penningmees-
ter Stef Holling van OSA mocht dan 
ook als verdubbeling een cheque 
van 1000 euro overhandigen aan 
Lammy Dekkers van de stichting 
GA. Kijk voor meer informatie over 

de stichting Ontwikkelings Samen-
werking Aalsmeer op de website: 
www.osa-aalsmeer.nl

Van links naar rechts: Jacqueline Weij-Vreeken, Jan Kwak (beiden KWF 
Aalsmeer) en het echtpaar van der Weijden.

Opbrengst ‘Mama wordt een sterretje’

Cheque 2500,- voor KWF
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 19 
februari is in het Boekhuis in de 
Zijdstraat een cheque van 2500 euro 
overhandigd aan twee bestuursle-
den van het KWF in Aalsmeer. Het is 
de netto opbrengst van het kinder-
boekje ‘Mama wordt een sterretje’. 
Het boekje is geschreven door Net-
ty van der Weijden en haar dochter 
Kelli Brouwer van der Weijden. Kel-
li is in 2012 overleden aan de gevol-
gen van kanker, ze liet twee jonge 
kinderen na waarvoor het boekje in 
eerste instantie bedoeld was.
Het boekje, met prachtige illustra-
ties van David Geertsma, bespreekt 
op sprookjesachtige wijze wat er ge-
beurt als iemand ziek wordt en niet 
meer beter kan worden. Het verlies 

van een dierbare wordt in de taal 
van het kind uitgelegd en helpt kin-
deren met begrijpen en verwerken. 
Veel mensen in Aalsmeer en omge-
ving hebben het boek aangeschaft 
en alle lokale boekhandels hebben 
het in hun winkels verkocht. De fa-
milie van der Weijden wil bij deze 
dan ook iedereen bedanken die het 
boekje gekocht en gepromoot heeft.
Het boekje is nog steeds verkrijg-
baar via de boekhandel of via de site 
www.mamawordteensterretje.nl. 
De opbrengst blijft voor het KWF. 
De Nederlandse bibliotheken heb-
ben het boekje overigens ook in 
hun boekenlijst opgenomen waar-
door het nu op 277 plaatsen in Ne-
derland ligt. 

Moors vertrekt 
bij ziekenhuis

Amstelveen - De Raad van Toe-
zicht maakt bekend dat in onder-
ling overleg is besloten dat Jacques 
Moors per 1 juli vertrekt bij het Zie-
kenhuis Amstelland. Jacques Moors 
is bijna 17 jaar werkzaam geweest 
als bestuurder in het ziekenhuis, 
waarvan 13 jaar als Bestuursvoor-
zitter van het Ziekenhuis Amstel-
land. De Raad van Toezicht heeft 
besloten Ad Huijsmans met ingang 
van 15 februari als interim- bestuur-
der aan te stellen. Hij zal de huidige 
strategie van het ziekenhuis voort-
zetten en zich onder meer buigen 
over de nieuwe bestuurlijke struc-
tuur van het ziekenhuis voor de toe-
komst. Daarnaast zal hij met ingang 

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 

Inloopcentrum gaat door 
met thema oud Aalsmeer
Aalsmeer - Elke vrijdagmiddag is 
er themagroep voor senioren bij het 
inloopcentrum. Afgelopen vrijdag 19 
februari werd de middag wederom 
goed bezocht, Aalsmeer is en blijft 
een populair gespreksonderwerp 
onder senioren. Vrijdag 4 maart zul-
len ditmaal aan de hand van foto-
beelden op groot scherm herinne-
ringen gedeeld worden van bijvoor-
beeld het oude gebouw Irene, de 
straten zoals ze er ‘toen’ uit zagen, 
café de Pannebar met een steeds 
veranderend aangezicht, de tuin-
bouwschool aan de Stationsweg. 
De heer Roodeburg zal daarbij be-
hulpzaam zijn. Na 4 maart zal deze 
Aalsmeerse middag elke eerste vrij-
dag van de maand voortgezet wor-
den. 
Daarnaast staat elke vrijdagmiddag 
een ander thema centraal. Omdat 
dementie onder senioren een actu-
eel thema is, iedereen kent wel ie-
mand met dementie en veel senio-
ren zijn bang dat het hun eens over-
komt, overwegen de medewerkers 
een reeks waarin films over dit on-
derwerp worden vertoond. Natuur-
lijk met de bedoeling hierover met 

elkaar van gedachten te wisselen 
en ongegronde angst weg te ne-
men. Wie interesse heeft in dit the-
ma, kan dit melden bij de mede-
werkers. Het ontmoetingscentrum 
is gevestigd in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat en onderdeel van zorg-
centrum Aelsmeer en bereikbaar via 
06-22468574 of email emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl . Voor de 
themamiddagen vragen naar Jenni-
fer of Ellen.

Gevarieerd programma
Het inloopcentrum biedt een ge-
varieerd programma voor senio-
ren. Het is bedoeld om kwetsbaar-
heid op oudere leeftijd zoveel mo-
gelijk te voorkomen. Elke maandag-
ochtend is er bijvoorbeeld tekenen 
en schilderen, op dinsdag en don-
derdag een dagprogramma met ge-
heugentraining, totaal Vitaal en mu-
ziek, op woensdagochtend kook-
groep en vrijdagochtend multi me-
dia. Kom gerust eens langs. De ge-
meente maakt het programma van 
het inloopcentrum in Aalsmeer en 
Kudelstaart (wijkpunt Voor Elkaer) 
mogelijk

Zeezeiler en filosoof Henk de Velde te gast in programma Uur van Puur.

Win kaartjes voor musical Rapunzul

Glutenvrij koken en zee-
zeiler bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Ook de komende week 
zijn weer bekende programma’s 
te beluisteren op Radio Aalsmeer. 
Maar, de lokale omroep zendt ook 
overdag heerlijke muziek uit om op 
de werkvloer naar te luisteren. In 
‘Aalsmeer Politiek’ wordt deze za-
terdag de politieke week doorge-
nomen met het CDA. Maar, eerst is 
er vrijdag ‘Let’s Go’ en het ‘Vrijdag-
avondcafé’. Elke vrijdag van 18.00 
tot 19.00 ontvangen Kim en Joey in 
‘Let’s Go’ allerlei gasten. Deze week 
Lotte van Groeningen. Zij komt sa-
men met haar muziekjuf Maartje 
naar de studio en Lotte zal live zin-
gen. Vrijdag begint ook de voor-
jaarsvakantie, dus Kim heeft nog 
wat leuke tips wat je kan gaan doen 
in de vakantie. Verder is er ook de 
actie voor twee gratis musicalkaart-
jes voor ‘Rapunzel’ op donderdag 3 
maart in het Crown Theater.

Glutenvrij koken 
Ook deze week zijn in het Vrijdag-
avondcafé weer diverse vaste ru-
brieken te beluisteren. Zo is radio-
kok Marc Eveleens deze keer weer 
van de partij met zijn maandelijkse 
rubriek ‘Marc’s Culinaire Kookwek-
ker’. Vorige week was hij nog ziek, 
maar deze week gaat hij meer ver-
tellen over glutenvrij koken. Wat kan 
je wel en niet gebruiken in een glu-
tenvrij dieet? Ook volgt er een over-
heerlijk glutenvrij recept. Deze week 
ook weer Kirsten met uitgaanstips, 
lifestyle en vakantie in haar mini-
magazine. Natuurlijk is er wederom 
de wekelijkse Twitterhit waarmee 
een luisteraar twee bioscoopkaart-
jes kan winnen voor een film naar 
keuze in Bioscoop Aalsmeer. Deze 
week is het thema van de Twitterhit 
‘Geven en nemen’. En tenslotte na-
tuurlijk het bekende radiospelletje 
‘Soundmemory’. Wat is het dubbele 
geluid? Het Vrijdagavondcafé is van 
21.00 tot 23.00 uur.

Uur van Puur
Radio Aalsmeer heeft aanstaande 
maandag 29 februari een wel héle 
bijzondere gast. Zeezeiler en filo-
soof Henk de Velde. Een man met 
een nautisch hart. Om zes uur is hij 
te gast bij Anna-Maria Mantel in het 

‘Uur van Puur’. Wat drijft iemand om 
als solozeiler huis en haard achter te 
laten. Jaar na jaar. En wat doet het 
met je? Uur van Puur is Social Radio 
en brengt iedere maandag je timeli-
ne tot leven. Heb je een vraag voor 
Henk? Bel naar de studio om zes 
uur: 0297-325858 of mail anna-ma-
ria@radioAalsmeer.nl. En de maan-
dag wordt afgesloten met van 20.00 
tot 21.00 uur ‘De Top 10 van...’ waar-
in een inwoner zijn of haar muziek 
mag laten horen en natuurlijk wordt 
hier gezellig over gepraat.

Zeep en geitenmelkcrème 
‘Door de Mangel’ volgt daarna, van 
19.00 tot 20.00 uur. De program-
mamakers ontvangen wekelijks 
een Aalsmeerder of Kudelstaar-
ter en zet deze in de schijnwerper. 
Een uur lang wordt de gast in de 
talkshow de hemd van het lijf ge-
vraagd voor een uitgebreide kennis-
making met een plaatsgenoot. Vo-
rige week was het pedicure, kam-
peer- en cabrioliefhebster Rena-
te Balder die plaatsnam in de stu-
dio. De drie woorden die volgens 
Balder bij haar passen, zijn: eer-
lijk, doorzetter en makkelijk contact 
maken. Uiteraard heeft Renate ook 
een nieuwe gast uitgenodigd voor 
117e uitzending van ‘Door de Man-
gel’. Maandag 29 februari komt Le-
ontien Zethof om 19.00 uur naar de 
studio. Zethof maakt met haar be-
drijfje ‘Uzepia’ zelf zeep en crème 
van geitenmelk. Vragen voor Leon-
tien Zethof? Mail deze dan via stu-
dio@radioaalsmeer.nl of via Twit-
ter: @DoordeMangel. En de maan-
dag wordt afgesloten met van 20.00 
tot 21.00 uur ‘De Top 10 van...’ waar-
in een inwoner zijn of haar muziek 
mag laten horen en natuurlijk wordt 
hier gezellig over gepraat.

Frequenties en terugluisteren 
Radio Aalsmeer is de lokale omroep 
van Aalsmeer en omgeving. De om-
roep is te beluisteren via 105.9 FM 
in de ether, 99.0 FM op de kabel en 
via de website www.radioaalsmeer.
nl. Volg Radio Aalsmeer ook op 
Twitter (@RadioAalsmeer) en Fa-
cebook (www.facebook.com/radio-
aalsmeer).

“De stemming zat er goed in”
Groep 8 feest was geweldig!
Aalsmeer - Dat het afgelopen vrij-
dag druk zou worden, dat was al 
voorspeld. Weken van te voren had-
den de kinderen uit groep 8 er al 
zin. Feesterij de Bok verwelkomde 
vele kinderen uit de 10 basisscho-
len die de gemeente rijk is. Drie uur 
later vertrokken de kinderen huis-
waarts. Bezweet, schor, moe en heel 
erg vrolijk. “De feeststemming zat 
er goed in”, aldus organisator Eric 
Spaargaren. In de weken vooraf was 
er al de nodige voorpret. Voor veel 
kinderen was dit hun eerste echte 
feest ooit. In de klas werd er al lang 
gesproken over het feest en de out-
fit die gedragen moest worden. De 
dresscode was wit en neon en daar 
werd massaal gehoor aan gegeven. 

Netjes wachten
Dat het niet handig is om de gekre-
gen consumptiemunten en je porte-
monnee in je jaszak te laten, heb-
ben ook veel kinderen geleerd. De 
verpakking van het zakje chips werd 
in de prullenbak gegooid en er werd 
bij de bar netjes op de beurt ge-
wacht. 

Het podium in Feesterij de Bok was 
te klein voor de achtste groepers. 
Iedereen wilde even zijn momentje 
pakken op het podium. Na een half 
uur stond de dansvloer vol en werd 
er volop gedanst. Natuurlijk was er 
ook een schuifelnummer voor de 
verliefde of niet verliefde jongens en 
meiden zo vlak voor Valentijnsdag. 
De DJ’s Bink en Eric zorgden voor 
non stop beweging op de dans-
vloer. Er werd gewhipt op ‘Watch me 
whip’, er werd gezongen op ‘Sorry’ 
van Justin Bieber en de polonaise 
werd ingezet op ‘Vrouwkes’. 

Weer feest op 15 april 
Een vervolg kan niet uitblijven na zo 
een succesvol feest. Op vrijdag 15 
april zijn de kinderen van groep 8 
nog een keer uitgenodigd om te ko-
men feesten. Dit werd met luid ge-
juich ontvangen door de aanwezi-
gen. Het thema is dan Tropical, een 
logische keuze als je de tempera-
tuur van de discozaal afgelopen vrij-
dag hebt gevoeld. Foto’s en meer in-
formatie staan op de website www.
groep8feest.nl

Oud papier en kienavonden
25.541 Euro van SVK voor 
verenigingen Kudelstaart
Kudelstaart - De Supporters Ver-
eniging Kudelstaart heeft in het jaar 
2015 de Kudelstaartse verenigin-
gen en instellingen financieel kun-
nen ondersteunen met het mooie 
bedrag van 25,541 euro. Dankzij 
de constante kiloprijs van het ou-
de papier heeft de S.V.K. weer een 
goed financieel jaar achter de rug. 
Voor de S.V.K. is naast de kienavon-
den het oude papier de belangrijk-
ste bron van inkomen. Tijdens de 
kienavonden staat er voor in de zaal 
van het Dorpshuis een rij tafels vol 
met fantastische prijzen en aan het 
eind van de avond is er een hoofd-
prijs ter waarde van 125 euro. De 
datums van de eerste kienavonden 
van 2016 is te vinden op de website 
van de vereniging www.desuppor-
tersverenigingkudelstaart.nl. 

Zes kraakwagens
Maar liefs zes, steeds groter wor-
dende, kraakwagens rijden op de 
eerste vrijdagavond van de maand 
door het dorp om het oude papier 
op te halen. Gemiddeld halen de 
verenigingen op deze vrijdagavond 
ruim 40.000 kilo op. Het bestuur be-
dankt bij deze alle inwoners van Ku-

delstaart voor het verzamelen van 
het oude papier en natuurlijk ook 
de Kudelstaartse verenigingen die 
zorgdragen voor het ophalen van 
het papier.

Mooie bedragen
Totaal vijftien verenigingen en in-
stellingen hebben in 2015 mooie 
bedragen mogen ontvangen. De 
hoogste donatie, een bedrag van 
8.250 euro is uitgereikt aan Sport-
vereniging RKDES. Sportvereniging 
Omnia 2000 is verblijd met 4.000 eu-
ro, Korfbal vereniging V.Z.O.D. met 
3.925 euro, Carnavalvereniging de 
Pretpeuders met 1.600 euro, Mu-
ziekvereniging Flora met 1.550 euro, 
Tennisvereniging Kudelstaart met 
1.500 euro, Stichting Skeelerbaan 
Kudelstaart met 1.175 euro, Show 
en jachthoorncorps Kudelstaart 
met 800 euro, Rodekruis, afde-
ling Aalsmeer met 600 euro,Volant 
90 met 500 euro, Dorpshuis Ku-
delstaart met 400 euro, Ouderden-
soos Kudelstaart met 400 euro, Koor 
Sonority met 400 euro, Schaatstrai-
ningsgroep V.Z.O.D. met 291,50 eu-
ro en Schaakclub t’ Kalende pionne-
tje met 100 euro.

van 1 maart de rol van bestuurs-
voorzitter op zich nemen. Het zie-
kenhuis is Jacques Moors erkente-
lijk voor zijn inzet en de waardevol-
le bijdrage aan de ontwikkeling van 
de organisatie.

de woensdagavond in het Dorps-
huis te Kudelstaart vanaf 20.00 uur. 
Op 17 februari is het klaverjas-
sen gewonnen door Ben Blom met 
6095 punten, gevolgd door Ria van 
‘t Schip met 5133 punten en Gerard 
Presser met 4904 punten. De poe-
delprijs was deze week voor Ineke 
Woerden met 3800 punten. 

“Samen houden we Aalsmeer schoon”

Opschoonactie in Centrum
Aalsmeer - Zaterdag 19 maart is 
het weer Landelijke opschoondag 
en om deze reden organiseert Gar-
by Aalsmeer een schoonmaakac-
tie. Dit keer in het Dorp, rond het 
Praamplein, het Molenpad en de 
Zijdstraat, afhankelijk van het aan-
tal aanmeldingen! Het is tevens het 
1-jarig bestaan van Garby Aalsmeer. 
Het idee is om circa 9.30 uur te ver-
zamelen in De Oude Veiling in de 
Marktstraat 19 onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Om 10.00 
uur aan de slag tot een uurtje of 
13.00 uur en dan afsluiten met een 
kop soep. 
Kinderen zijn natuurlijk ook welkom, 
er zijn handschoenen in kleine ma-
tjes en veiligheidshesjes voor hen 
aanwezig (en die mogen ze na af-
loop ook houden). Na afloop ont-

vangen zij zelfs een diploma, want 
jong geleerd is oud gedaan! Ook 
voor de volwassenen zijn er gratis 
handschoenen beschikbaar hoor! 
En voor knijpers wordt gezorgd door 
de gemeente. Dus voelt u/jij zich ge-
roepen om mee te helpen met het 
opruimen van ons mooie Dorp? 
Meldt dan aan via Garby.aalsmeer@
gmail.com (aanmelden is noodza-
kelijk in verband met hoeveelheid 
versnaperingen, handschoenen en 
knijpers). 
Mocht u het niet redden om aan de 
gezamenlijke actie mee te doen, wilt 
u dan wel zo vriendelijk zijn in en 
om uw eigen tuin/straat het aanwe-
zige zwerfvuil op te ruimen? Want, 
zo stelt Garby: “Samen houden we 
Aalsmeer schoon.” En: “Vele handen 
maken licht werk.”

Maandag opening nieuwe glijbaan
Sport- en spelactiviteiten 
en zwemmen in vakantie
Aalsmeer - Lekker sportief be-
zig zijn in de voorjaarsvakantie? 
Dat kan! In sporthal de Proosdijhal 
en Zwembad De Waterlelie worden 
diverse activiteiten georganiseerd 
voor kinderen.

Sport & spelinstuif
Maandag 29 februari kunnen kinde-
ren in de Proosdijhal in Kudelstaart 
lekker zwieren en zwaaien, een bal-
letje trappen of klimmen en klaute-
ren tijdens de sport- en spelinstuif. 
De instuif is van 9.30 tot 12.00 uur, 
kaartjes kosten 3 euro en zijn ver-
krijgbaar aan de kassa. (Groot)ou-
ders zijn natuurlijk van harte welkom 
om mee te komen met hun kinderen.

Opening nieuwe glijbaan
Van zaterdag 27 februari tot en met 
zondag 6 maart zijn er extra veel 
mogelijkheden om vrij te zwemmen 
in zwembad De Waterlelie. Op za-
terdag 27 februari en 5 maart kan 
dit van 12.30 tot 14.30 uur, op zon-
dag 28 februari en 6 maart van 10.00 
tot 13.00 uur, maandag 29 februa-
ri en dinsdag 1 maart van 10.30 tot 
14.30 uur, woensdag 2 maart van 
10.30 tot 15.45 uur, donderdag 3 
maart van 12.00 tot 14.30 uur en vrij-
dag 4 maart van 10.00 tot 13.00 uur. 
Op maandag 29 februari wordt de 
vernieuwde glijbaan in gebruik ge-
nomen. De officiële opening is om 
11.30 uur en wordt gedaan door de 
kinderburgemeester van Aalsmeer 
en door wethouder Gertjan van der 
Hoeven van sport en cultuur. Ook 

wordt dan de nieuwe naam van de 
glijbaan bekend gemaakt. De hore-
ca serveert op maandag 29 februari 
een speciaal I-Slide menu, bestaan-
de uit een snack, frietjes en limona-
de voor slechts 4 euro. Deze aanbie-
ding geldt van 11.30 tot 15.30 uur.

Extra vrijdagavond
Speciaal voor de wat oudere jeugd 
en iedereen die overdag niet kan, is 
er extra vrijzwemmen op vrijdag 4 
maart van 19.00 tot 21.00 uur. Uiter-
aard is dan de nieuwe glijbaan ook 
open voor gebruik.

Banenbad en Babyzwemmen
Het programma van het banenbad 
blijft ongewijzigd, met uitzonde-
ring 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 va-
kantie. De baby & peuterlessen gaan 
gewoon door op dinsdag (9.15) uur, 
woensdag (18.00 uur), donderdag-
ochtend (9.30, 10.00 en 10.30 uur) 
en op zondag (9.00 tot 10.00 uur). 
Op vrijdag gaan de lessen niet door 
in de vakantie. Een kaartje kost 6,50 
euro voor (groot)ouder en kind. Kijk 
voor meer informatie over de activi-
teiten en actuele openingstijden op 
www.esa-aalsmeer.nl of bel naar de 
receptie van zwembad De Waterlelie 
aan de Dreef: 0297-322022.
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Voor kinderen 6 tot en met 12 jaar
Combifun vakantiemiddag 
in teken van water
Aalsmeer - Met de voorjaarsvakan-
tie op komst is het ook weer tijd voor 
een nieuwe combifun vakantieacti-
viteit. Op vrijdag 4 maart organise-
ren Sportservice Haarlemmermeer, 
Cultuurpunt Aalsmeer en De Bin-
ding weer een leuke middag in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a. 
Met het thema ‘water’ sluiten de or-
ganisaties aan bij het project jon-
geren op gezond gewicht (JOGG) 
waarbij een gezonde leefstijl wordt 
gepromoot. De middag is van 13.30 
tot 16.30 uur, inloop vanaf 13.15 uur. 
De kinderen, in de leeftijd van 6 tot 
en met 12 jaar kunnen deelnemen 
aan drie workshops. Sportservice 
Haarlemmermeer organiseert een 
gave workshops parcours/freerun-
ning, waarbij de deelnemers leren 
om zo snel mogelijk over obstakels 
te klimmen, springen en klauteren. 
Als iedereen de techniek goed on-
der controle heeft gaan ze in een 
estafette zo snel mogelijk bekers 
water over een parcours vervoeren. 
Bij de workshop van het Cultuur-
punt Aalsmeer mogen de kinderen 
van een T-shirt zelf een kunstwerk 
maken. Aan het eind van de dag 
heeft elk kind dan zijn eigen, unie-
ke en zelfontworpen T-shirt. Een di-
etist, De Binding en JOGG dragen 
zorg voor een workshop rondom het 
thema gezond eten. Op een speel-

se manier leren de kinderen alles 
over onbekende groenten, wat je al-
lemaal met fruit kunt maken en hoe-
veel suiker er bijvoorbeeld in een 
blikje cola zit. Kortom, een leuke en 
leerzame vakantieactiviteit, waarbij 
de kinderen zich weer een dag uit 
kunnen leven in The Beach. 

Jongeren Op Gezond Gewicht 
JOGG staat voor Jongeren Op Ge-
zond Gewicht en zet zich in om ge-
zond eten en bewegen voor jonge-
ren makkelijk en aantrekkelijk te 
maken. Aalsmeer is een JOGG-ge-
meente en draagt samen met GGD 
Amsterdam, zorgverzekeraar Zorg 
en Zekerheid en andere lokale par-
tijen bij aan de JOGG-aanpak in 
Aalsmeer. Bijna 1 op de 8 van de 
Aalsmeerse kinderen in de leeftijds-
categorie 5 tot 11 jaar is te zwaar. 
Het percentage met overgewicht 
stijgt met de leeftijd. De JOGG-aan-
pak draagt er aan bij om de stijgen-
de trend van overgewicht bij kinde-
ren in Aalsmeer een halt toe te roe-
pen
Inschrijven voor de vakantie acti-
viteit kan vanaf nu via www.debin-
ding.nl. Vooraf inschrijven kost 6 
euro. Betalen aan de deur kan ook 
voor 8 euro (indien er nog plek is). 
Er kunnen maximaal 80 kinderen 
deelnemen, dus wees er op tijd bij.

Kinderbingo bij 
BV De Pomp

Aalsmeer - Buurtvereniging de 
Pomp organiseert ook deze voor-
jaarsvakantie een gezellige kinder-
bingo in het Baken in de Sportlaan 86 
en wel op woensdag 2 maart vanaf 
14.00 uur. Er worden weer drie rondes 
gespeeld. De kaartjes kosten 50 eu-
rocent per stuk en er mogen er zoveel 

Familiemusical ‘Rapunzul’ 
in Crown in de vakantie
Aalsmeer - Op donderdag 3 maart 
trakteert het Crown Theater op de 
spannende en leuke familiemusical 
‘Rapunzel’. Prinses Rapunzel heeft 
magisch haar en wordt op een dag 
ontvoerd door tovenaars. Ze wordt 
opgesloten in een toren. De ja-
ren verstrijken en Rapunzel groeit 
in eenzaamheid op tot een knap-
pe vrouw, dromend van een dap-
pere prins die haar komt bevrijden. 
Zal haar redder komen? Een vrolijke 
voorstelling voor jong en oud. Kin-

deren die verkleed als prins(es) ko-
men, maken kans op een prijs. Na 
de voorstelling komt hoofdrolspeel-
ster Sita Vermeulen naar de foyer en 
mogen kinderen met haar op de fo-
to. De voorstelling begint om 14.00 
uur. Kijk voor kaarten op www.
crowntheateraalsmeer.nl. Kaarten 
zijn ook te bestellen via 0900-1353 
en te koop bij Espago in de Ophelia-
laan, Boekhuis Aalsmeer in de Zijd-
straat en De Marskramer in winkel-
centrum Kudelstaart. 

Naar bioscoop 
in de vakantie

Aalsmeer - In de voorjaarsvakan-
tie biedt Bioscoop Aalsmeer een 
gevarieerd en uitgebreid pakket 
aan familie- en kinderfilms. Vanaf 
het weekend al is het aanbod ge-
varieerd met zowel voorstellingen in 
de grote als de kleine zaal. Ga ge-
nieten van ‘Woezel & Pip’, ‘Zootro-
polis’, ‘Fashion Chicks’, ‘Buurman en 
Buurman’, ‘Minions 2D’, ‘Alvin en de 
Chipmunks’, ‘Keet en Koen en de 
zoektocht naar Bassie en Adriaan’, 
‘Hotel Transsylvanie 2’ en ‘Binnen-
stebuiten’. Kijk voor meer informa-
tie, filmtijden en meer op www.bi-

Evenement rond thema ‘vuur’
Spuiten en blussen met de 
brandweer op Boerenvreugd
Aalsmeer - Afgelopen zondag 21 
februari stond weer een extra ac-
tiviteit op het programma van de 
kinderboerderij. De dag stond dit 
maal in het teken van vuur en hier-
voor was onder andere de vrijwilli-
ge brandweer van Aalsmeer uitge-
nodigd. De brandweer was aanwe-
zig met twee brandweervoertuigen. 
De kinderen mochten spuiten met 
de brandweerspuit en ze mochten 
instappen in de brandweerauto. De 
aanwezige jongens en meisjes von-
den het prachtig. Allemaal vrolijke 
en lachende gezichten. Ook bij alle 
ouders trouwens, het is toch gewel-
dig om je kind(eren) enthousiast te 
zien. Uiteraard was de brandweer er 
ook om te wijzen op het gevaar van 
brand en het belang van rookmel-
ders. Onder andere is een demon-
stratie gegeven wat te doen bij vlam 
in de pan. Er was veel waardering 
voor de inzet van de brandweer-
mannen. “Het was super.” En: “Jullie 
zijn allemaal toppers”, aldus enkele 
reacties. Maar kanjers zijn natuur-

lijk ook de vrijwilligers van de kin-
derboerderij. Zij presenteerden ook 
allerlei activiteiten voor de jeugdige 
bezoekers rond het thema ‘vuur’. Er 
konden vuurspuwende draken ge-
maakt worden, vuurmemory ge-
speeld worden en onder andere kon 
ontdekt worden hoe een vulkaan nu 
eigenlijk werkt. Leuk en leerzaam dit 
evenement op Boerenvreugd.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Op zaterdag 13 februari deed PCBS de Brug weer mee aan het 
jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi. Dit jaar hebben twee teams uit groep 6, 7 
en 8 gestreden tegen andere scholen. Vijf meiden en acht jongens hebben 
enthousiast deelgenomen aan de wedstrijden. “We hebben een erg leuke en 
sportieve middag gehad”, aldus de leerlingen, die bij deze de organisatie wil 
bedanken voor dit gezellige toernooi.

De Brug enthousiast over 
schoolvolleybaltoernooi

Culturele week voor leerlingen
Hoeksteen bezoekt musea
Aalsmeer - De afgelopen week 
zijn er verschillende musea bezocht 
door groepen van basisschool De 
Hoeksteen. Zo gingen groep 6, 7 
en beide groepen 8 naar het Stede-
lijk Museum op het Museumplein in 
Amsterdam. Met de kinderen werd 
gesproken over Piet Mondriaan en 
De Stijl. Alle bijbehorende schilderij-
en en voorwerpen werden bekeken. 
De kinderen hebben ook zelf een 
Mondriaan gemaakt: Op de grond 
ontstond een levensgroot schilde-
rij. De leerlingen namen er in aller-

lei houdingen in plaats. Bedekt met 
de felle Mondriaan kleuren. Naast 
het Stedelijk was groep 7 ook te 
gast in het Cobra Museum of Mo-
dern Art in Amstelveen. En tenslotte 
bracht groep 4 een bezoek aan het 
Jan van der Togt Museum. Ook dit 
museum staat in Amstelveen. Groep 
4 bekeek daar ‘Kunst in Beweging’ 
en de tentoonstelling over Herman 
Brood. Naast het bekijken van kunst 
mochten de kinderen ook zelf een 
bewegend kunstwerk knutselen. Al 
met al een zeer culturele week. 

Voetbal jeugd
Toch eretreffer RKDES F6
Kudelstaart - Zaterdag 20 februa-
ri begon om 11.00 de wedstrijd tus-
sen RKDES F6 en Roda23 F11. Bei-
de teams stonden na drie wedstrij-
den ongeslagen bovenaan in de 
voor jaarscompetitie. Voorafgaand 
aan de wedstrijd kwam het goede 
nieuws dat Jari weer groen licht had 
van de fysiotherapeut om te voet-
ballen. Met een volledig fitte selec-
tie begon RKDES F6 dan ook aan de 
wedstrijd. Thomas moest als eerste 
aan de kant blijven en op doel stond 
Niels. In de achterstelinie speelden 
Jari, Tijn en Thierry. Voorin moesten 
Terre, Matthijs en Luuk het doen. Op 
veld 5 bij RKDES bleek de wind zich 
behoorlijk te roeren. Roda23 F11 be-
gon aan de aftrap en het was ge-
lijk duidelijk dat dit een hele moei-
lijke wedstrijd zou worden. Gesterkt 
door de wind in de rug begon Ro-
da23 F11 druk uit te oefenen op het 
doel van RKDES F6. Na enkele goe-
de reddingen en ingrepen van de 
verdediging van RKDES F6 was het 
toch Roda23 F11 die door een af-
standschot de 0-1 liet aantekenen. 
En ondanks dat ook de voorste li-
nie zich achterin liet gelden om de 
Storm van Roda23 F11 te stillen was 
het de rechtsbuiten van Roda23 F11 
die de gelegenheid zag om een vrij 
liggende bal snoeihard in de hoek 
te schieten: 0-2. Dat het hard waai-
de bleek wel uit het feit dat het doel 
van Roda23 F11 kantelde tijdens 
de wedstrijd. Gelukkig was de kee-
per ver uit zijn doel. Het doel kon 
rechtop gezet en verzwaard worden 
aan de achterkant, zodat de wed-
strijd verder kon gaan. Roda23 F11 
kreeg nog een penalty, omdat de 
gezichtsbescherming van Thomas 
als hands werd beoordeeld. Dit be-
tekende een 0-3 achterstand. Door 
de harde wind bleek het voor RK-
DES bijna onmogelijk om de voorste 
linie te bereiken in de eerste helft en 

ondanks verwoede pogingen wer-
den er geen kansen gecreëerd. Vlak 
voor de rust was het toch weer Ro-
da23 F11 die een achterbal oppik-
te en langs Niels binnen schoot: 
0-4. In de rust werden de wat min-
dere punten van de eerste helft nog 
eens doorgenomen en afgesproken 
dat RKDES F6 met de wind in de 
rug de tweede helft keihard moest 
gaan werken om wat aan de stand 
te doen. Met Terre op doel voor 
Niels werd aan de tweede helft be-
gonnen. Door de wind in de rug be-
gonnen de mannen er weer in te 
geloven en kroop RKDES F6 uit zijn 
schulp, helaas door een snelle uit-
val werd RKDES F6 verrast en stond 
het 0-5. Gelukkig lieten de mannen 
hun koppies niet hangen en bleven 
ze vechten om toch die ere treffer 
te maken. Achterin begonnen Ja-
ri, Tijn Thierry en Niels hun duels te 
winnen en die ene keer dat er een 
doorglipte was het keeper Terre 
die ingreep. In de voorste linie wa-
ren het Luuk en Thomas die dicht 
bij een doelpunt kwamen, maar het 
was uiteindelijk de hard werkende 
Matthijs die zijn schot door de kee-
per achter de lijn zag belanden: 1-5. 
Met nog enkele seconden te spe-
len was het Thomas die op de kee-
per afging maar onreglementair ge-
stopt werd. De scheidsrechter ver-
zuimde echter hier een penalty voor 
toe te kennen en floot de wedstrijd 
af. Ondanks het verlies van 1-5 was 
het goed te zien dat er de tweede 
helft hard gewerkt is voor en met el-
kaar. Roda23 F11 was ‘gewoon’ be-
ter en mocht terecht met de 3 pun-
ten huiswaarts keren. 
Volgende week hebben de jongens 
vrij, maar op zaterdag 5 maart moe-
ten de jongens vechten voor hun 
tweede plek thuis tegen DSS F12 
om 11.00 uur aan de Wim Kandreef. 
Publiek is welkom!

Jeugdcompetitie schaken
Spanning ten top bij AAS
Aalsmeer - Door griep verhinderd 
waren er afgelopen vrijdag ‘slechts’ 
10 spelers/speelsters bij de jeugd-
schaakcompetitie van AAS. Eén van 
de afwezigen was koploper Luuk! 
Nummer twee was er wel. Simon 
zag zijn kans en won van Merlijn. 
Daarmee komt hij gelijk te staan 
met Luuk, elk 13,5 punten. Jasper 
versloeg concurrent Tim en ook Wil-
lem deed goede zaken door Sam te 

verslaan. Christiaan vond de aan-
sluiting door Fora te verslaan en Ke-
vin en Rune kwamen remise over-
een. Jasper staat op de derde plaats 
met 10 punten, gevolgd door met 8 
punten Tim, Willem en Christiaan. 
Gijs en Merlijn volgen met 7,5 pun-
ten, Sam met 6,5 punten, Stijn en 
Kevin met elk 6 punten, Rune met 4 
punten en hekkensluiter is Flora met 
2,5 punten.

Jeugdatletiek
Justin derde bij Cross Cup
Aalsmeer - Op zondag 21 februari 
vond in Almere de laatste cross van 
de Almere Cross Cup plaats. Jus-
tin Alewijnse was de enige deelne-
mer van AVA Aalsmeer. In deze laat-
ste cross moest hij zijn podium po-
sitie proberen te verdedigen. Dat 
deed hij meer dan goed, want in de-
ze laatste cross werd hij tweede. Dit 
betekende dat hij derde werd in de 
eindstand van de Cross Cup Almere. 
Ook voor Justin valt er voorlopig niet 
veel meer te crossen. Hij gaat zich 
nu voorbereiden op de regio cross 
finale in Wieringerwerf, waar 29 at-
leten aan de start zullen staan.

Basketbalcompetitie jeugd
U14 wint uitwedstrijd als 
team in Heerhugowaard 
Aalsmeer - De mannen van Bas-
ketbal Vereniging Aalsmeer U-14 
speelden op 14 februari thuis tegen 
HBC uit Heerhugowaard. In de eer-
ste periode speelden de mannen de 
sterren van de hemel en stond het 
in een mum van tijd 10-2. Om on-
duidelijke reden verdween hierna 
de concentratie als sneeuw voor de 
zon en tijdens de rust keken ze te-
gen een achterstand aan. Het team 
uit Heerhugowaard bleef solide spe-
len en het leek er op dat de mannen 
uit Aalsmeer meer tegen zichzelf 
dan tegen de tegenstander speel-
den. Eindstand 29-39. Er had meer 
in gezeten.
Zaterdag 20 februari kregen de 
mannen kans op een revanche, uit 
in Heerhugowaard. Het hele team, 
Speedy Zion was er helaas niet bij, 
was klaar voor de herkansing. Met 
dit keer niet Sabastiaan Sargis als 
coach, maar de onvolprezen vete-
raan Bart Heemskerk. Zijn uitgangs-
punt: Van een team uit het hoge 
noorden, moet toch gewonnen kun-
nen worden.
In de eerste periode was de drive er 
wel, maar het zag er allemaal een 
beetje rommelig uit. Er werd ge-
scoord, maar dat was in een aan-
tal gevallen meer geluk dan goed 
spel. De tegenstander op haar 
beurt moest het stellen zonder een 
van hun lange spelers, waardoor 
het spel wat meer in evenwicht 
was: 9-8. Tweede periode hetzelfde 
beeld. Enkele mooie combinaties, 
dat dan weer wel, maar het oogde 
allemaal een beetje als in een ou-
derwetse flipperkast. Ofschoon de 
stand bij rust, 18-30, anders deed 
vermoeden, waren de partijen goed 

aan elkaar gewaagd. Het begon lek-
ker te lopen. De mannen kwamen, 
zowel verdedigend als aanvallend, 
goed in hun spel. De tegenstander 
liet even haar tanden zien, het ver-
schil in score liep terug tot 12 pun-
ten, maar kon de hoge balcirculatie 
niet volhouden. Bovendien ging het 
ontbreken van de lange speler bij 
het team van Heerhugowaard toch 
zijn tol eisen. Stand na drie perio-
des: 26-44. De laatste tien minuten 
lieten dat mannen van BVAalsmeer 
zich niet meer van de wijs brengen. 
Er werd op safe gespeeld, fouten 
werden er hoegenaamd niet meer 
gemaakt. Belangrijkste was dat er 
een team stond dat bij tijd en wij-
le goed op elkaar ingespeeld was. 
De coach gaf blijk van zijn jarenlan-
ge ervaring en wisselde op het juis-
te moment de spelers waardoor het 
team de volle 40 minuten een ge-
oliede machine leek waarop de te-
genstander geen vat kreeg. Eind-
stand 34–54. Inderdaad coach: Ge-
wonnen!

Eric-J. Kemp

afgenomen worden als de deelne-
mers maar willen. Er zijn leuke prijzen 
te winnen en er worden twee grotere 
prijzen weggegeven door middel van 
een sta-ronde en een naam uit de zak 
die getrokken wordt door een onpar-
tijdige willekeurige deelnemer. Alle 
kinderen, logés, vriendjes, vriendin-
netjes, buurkinderen zijn van harte 
welkom. Voor de jongsten is volwas-
sen begeleiding wenselijk. De kinde-
ren krijgen van de buurtvereniging li-
monade en wat lekkers erbij.

oscoopaalsmeer.nl. Kaarten zijn te 
koop via de mail en via 0297-753700 
en te koop in de gezellige biosbar 
in Studio’s Aalsmeer aan de Van 
Cleeffkade.
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Nacompetitie handbal heren
Eerste punten voor FIQAS 
Aalsmeer - Voor de mannen van 
FIQAS Aalsmeer stond donderdag 
18 februari een inhaalwedstrijd op 
het programma. Dit in verband met 
de Challenge Cup wedstrijd van 14 
februari. In deze eerste ronde van 
de nationale nacompetitie moes-
ten ze het opnemen tegen E&O uit 
Emmen. Deze ploeg was in de re-
guliere competitie als derde geëin-
digd en had daarmee deelname af-
gedwongen. 
FIQAS Aalsmeer, spelend in prach-
tige, nieuwe shirts (ontworpen door 
Nils Dekker) moest even op gang 
komen. In de beginfase werden na-
melijk nogal wat kansen gemist. 
Vooral schoten van afstand waren 
niet scherp genoeg. Dat was Robin 
Boomhouwer wel en hij scoorde dan 
ook veelvuldig: zowel via de break 
als vanuit de rechterhoek, waar hij 
maar weinig ruimte nodig had. Ook 
Samir Benghanem werd een paar 
keer mooi vrij gepeeld aan de cir-
kel. Dat leverde na een gelijk op-
gaande strijd (7-7) het eerste seri-
euze gaatje op van twee punten: 9-7. 
Toch konden de Aalsmeerders nog 
niet echt los komen van E&O dat vrij 
eenvoudig in de race kon blijven tot 
12-11 vlak voor rust. In laatste paar 
minuten wisten Kevin Hooijman en 
invaller Menno Selman het verschil 
gelukkig toch iets te vergroten en zo 
was het halverwege 14-11.
Na rust was het betere van het spel 

duidelijk wel voor FIQAS Aalsmeer, 
waar eerst Marco Verbeij en later 
ook Gaby Birjovanu veel goede red-
dingen verrichtten. De voorsprong 
kon langzaam maar zeker wor-
den vergroot, eerst via Wai Wong 
(15-12), Lars van Wijk (16-13) en 
Nils Dekker (21-16), daarna voor-
al via de fraaie schoten van afstand 
van Remco van Dam, die vier keer 
scoorde (via 26-19 naar 28-20). Het 
allerlaatste doelpunt werd via een 
prachtig onderhands schot gemaakt 
door Dustin Ligthart en zo kwam er 
een 29-21 eindstand op het bord. 
Een terechte uitslag voor een wed-
strijd die even op gang moest ko-
men, maar uiteindelijk vrij makkelijk 
werd gewonnen. FIQAS Aalsmeer 
behoudt zo in de nacompetitie met-
een de aansluiting met de andere 
ploegen die nog ongeslagen zijn: Li-
ons, Volendam en Bevo. Doelpun-
ten: Robin Boomhouwer 7, Rem-
co van Dam 5, Samir Benghanem 4, 
Jimmy Castien 3, Nils Dekker, Men-
no Selman, Dustin Ligthart en Wai 
Wong 2, Lars van Wijk en Kevin 
Hooijman 1. 
Aanstaande zaterdag 27 februa-
ri spelen de FIQAS heren opnieuw 
thuis in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg tegen Kras Volendam. 
De wedstrijd begint om 19.15 uur. 
Volgende week zaterdag 5 maart 
wacht de uitwedstrijd tegen JMS 
Hurry Up.

Voor het eerst in geschiedenis club
Handbal heren naar kwart-
finale Challenge Cub
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hadden na de uitwedstrijd 
van vorige week al een goede uit-
gangspositie om de kwartfinale van 
het Challenge Cup toernooi te be-
reiken. Maar, ze moesten het nog 
wel even doen. Dat lukte! Na de 30-
26 winst in Luxemburg, werd Hand-
ball Esch zaterdag in de Bloem-
hof met 25-22 verslagen. De wed-
strijd begon meteen met een serie 
spectaculaire stops van Marco Ver-
beij (hij zou uitgroeien tot de abso-
lute uitblinker van de wedstrijd) en 
een daaruit voortvloeiende break 
die werd benut door Nils Dekker: 
1-0. Het publiek in de volle Bloem-
hof ging er meteen eens goed voor 
zitten. En ze kregen een leuke en 
spannende wedstrijd voorgescho-
teld, waarin eerst FIQAS Aalsmeer 
(4-3) en even later Handball Esch 
een voorsprong nam: 5-9. Dat laat-
ste kwam vooral door wat slordig 
balverlies in de Aalsmeerse aanval, 
waarop de Luxemburgers profiteer-
den via breaks. Die marge konden 
de mannen nog nét hebben, maar 
daar lieten ze het niet op aan ko-
men. Tim Bottinga (twee keer) en 
Nils Dekker brachten de achter-
stand terug tot 8-9. Dat werd weer 
8-10, maar Frank Lübbert (straf-
worp) en een zeer fraaie goal van 
Robin Boomhouwer uit de rech-
terhoek zorgden ervoor dat FIQAS 
Aalsmeer weer aansluiting kreeg: 
10-10. 

In de laatste twee minuten voor rust 
stopte Verbeij een strafworp én een 
break, benutte Lübbert nog een pe-
nalty en maakte Nils Dekker vanuit 
de linkerhoek de 12-10. Dat was te-
vens de ruststand. Na rust wist Esch 
zeer snel weer gelijk te komen via 
een onderhands- en een keihard af-
standsschot. Maar daarna hield Ver-
beij zijn ploeg opnieuw in de race 
door drie stops op rij en zorgden Sa-
mir Benghanem (break) en Lars van 
Wijk voor een nieuwe voorsprong: 
14-12. Die werd in de daaropvol-
gende minuten nog uitgebouwd tot 

18-14, maar de Luxemburgers ga-
ven de strijd nog niet op, kwamen 
opnieuw terug: 18-17 en even later 
gelijk: 19-19. Met nog tien minuten 
te spelen leek het toch weer span-
nend te worden, want tot twee keer 
toe nam Esch de leiding: 19-20 en 
20-21. Trainers Romeijn en Stevano-
vic namen een time out om de ploeg 
ook in de slotfase weer op scherp te 
krijgen en dat pakte goed uit. Mede 
doordat Esch te maken kreeg met 
een tijdstraf zorgden Dustin Lig-
thart, Frank Lübbert, Samir Beng-
hanem en Tim Bottinga voor 24-21. 
De buit was binnen en werd prach-
tig bezegeld door het laatste doel-
punt van Robin Boomhouwer ‘over 
de hele’: 25-21. Dat Handball Esch 
nog 25-22 maakte deerde niemand 
meer, want het publiek in de Bloem-
hof stond toen inmiddels al op de 
banken: de mannen hadden voor 
het eerst in de geschiedenis van de 
club de kwartfinale van een Euro-
pees toernooi gehaald! Doelpunten: 
Robin Boomhouwer en Remco van 
Dam 4, Nils Dekker, Samir Beng-
hanem, Wai Wong, Tim Bottinga en 
Frank Lübbert 3, Lars van Wijk en 
Dustin Ligthart 1. 

FIQAS loot Noorse ploeg
In de kwartfinale van het Challenge 
Cup toernooi heeft FIQAS Aalsmeer 
een sterke tegenstander geloot, na-
melijk het Noorse Fyllingen Bergen. 
Er wordt gespeeld in de weekenden 
van 19/20 en 26/27 maart en zo-
als het er nu naar uitziet spelen de 
Aalsmeerse mannen eerst uit. 

Zaterdag twee handbaltoppers
Handballiefhebbers kunnen zater-
dagavond 27 februari hun hart op-
halen, want dan zijn in de Bloem-
hof twee topwedstrijden te zien: om 
19.15 uur beginnen de heren van FI-
QAS Aalsmeer aan hun (na)compe-
titiewedstrijd tegen Volendam: altijd 
een streekderby om van te smullen! 
Daarna, om 20.45 uur, komen ook 
de Aalsmeerse dames nog in actie: 
zij spelen tegen United Breda. 

Handbal 2e klasse
FIQAS dames 4 kampioen
Aalsmeer - Op zondag 21 febru-
ari speelde het vierde damesteam 
van FIQAS Aalsmeer in een volle 
sporthal in Nieuwegein hun kampi-
oenswedstrijd in de 2e klasse. Met 
nog geen enkele wedstrijd verloren 
en meer dan 100 doelpunten meer 
dan de nummer twee, DSOV, kon 
er eigenlijk weinig meer misgaan in 
Nieuwegein. Veel supporters waren 
meegereisd om de dames naar de 
overwinning te schreeuwen. Nieu-
wegein begon nog fel, maar keek 
na 7 minuten al tegen een achter-

stand aan. Met veel creativiteit lie-
pen de Aalsmeerse dames over 
Nieuwegein heen en na 60 minuten 
stond er een overwinning van 30-21 
op het bord. Het feest barstte los in 
de kantine van Nieuwegein. De vol-
gende wedstrijd wordt op zondag 13 
maart thuis in de Bloemhof aan de 
Hornweg gespeeld tegen de num-
mer twee uit de competitie vanaf 
10.00 uur. Dames 4 nodigt iedereen 
uit om te komen kijken en vervol-
gens het kampioenschap (nog een 
keer) te vieren! 

Paul en Kees 
beste kaartduo

Aalsmeer - Vrijdag 26 februari is 
er weer gewoon kaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. Ieder-
een is van harte welkom. Aanvang is 
20.00 uur en de zaal gaat open van-
af 19.30 uur voor koffie, thee en in-
schrijving. Het koppelkaarten op 
19 februari is gewonnen door Paul 
Schouten en Kees Noordhoek met 
5775 punten, op twee Chris van Wij-
he en Gerard Presser met 5357 pun-
ten en op drie Martin van Stijn en 
Wil met 5202 punten. De poedelprijs 
was voor het koppel Essy van Es en 
Cor Knol met 3995 punten.

Schaatswedstrijden om 
de Kees Jongert bokaal
Kudelstaart - Zaterdag 27 febru-
ari organiseert ijsclub Kees Jon-
gert voor de 32e keer de jaarlijk-
se schaatswedstrijden om de ‘Kees 
Jongert’ bokaal op kunstijsbaan 
Haarlem. De deelnemende vereni-
gingen zijn die verenigingen die we-
kelijks trainen op de kunstijsbaan 
aangevuld met een aantal gastver-
enigingen. Er wordt door de da-
mes en heren, van pupil tot vete-
raan, gestreden op maar liefst 27 
onderdelen over afstanden van 500 
m. tot 5000 m. Ook dit jaar staat er 
weer een ploegenachtervolging op 
het programma. Iedere vereniging 
stuurt zijn beste rijder/ster per on-
derdeel de baan op. In feite mag 
de winnaar zich clubkampioen van 
de kunst ijsbaan Haarlem. IJsclub 
Haarlem werd vorig jaar winnaar 
van de felbegeerde ‘Kees Jongert’ 
bokaal, een verzilverde noor. IJs-
club Noordwijk werd winnaar van 
de runner-up trofee, een verzilver-
de doorloper. Deze laatste prijs gaat 
naar de club die de meeste progres-
sie heeft gemaakt ten opzichte van 

het voorgaande jaar. De Noordwijk-
se IJsclub was de winnaar van de 
ploegenachtervolging.
 De deelnemende verenigingen zijn:
IJsclub Kees Jongert uit Heemskerk, 
IJsclub Haarlem, IJsclub Noordwijk, 
IJsclub Limmen, Schaatstrainings-
groep Ter Aar, IJsclub Nova Zembla 
uit Spaarndam, Schaatstrainings-
groep Zaanstreek uit Zaandam, IJs-
club Nut en Vermaak uit Leimuiden, 
Schaatstrainingsgroep Hoorn, IJs-
club V.Z.O.D. uit Kudelstaart, IJsclub 
de Blauwe Beugel uit Rijsenhout en 
IJsclub Zwanenburg. 
De wedstrijden beginnen om 17.00 
uur en de toegang tot deze wedstrij-
den die voor de 32e keer worden 
verreden is gratis. Alle clubs reke-
nen op de steun van hun trouwe le-
den en supporters, zodat de rijders/-
sters optimaal gemotiveerd aan de 
start verschijnen om hun beste sei-
zoenprestaties te laten klokken en 
zo de benodigde punten voor hun 
club kunnen binnen halen. Reden te 
meer om plaatsgenoten aan te gaan 
moedigen!

Henny wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 18 februari is het klaverjassen 
gewonnen door Henk van Wichen 
met 5612 punten, op twee is Kees 
van der Meer geëindigd met 5403 
punten en op drie Marry Akse met 
5172 punten. Bij het jokeren behaal-
de Henny de Wit de hoogste eer met 
24 punten, gevolgd door Bets Teu-
nen met 125 punten en Trudy Knol 
met 304 punten. Belangstelling voor 
deze kaartmiddag ? Kom gerust 
eens kijken, of kaart eens mee! Voor 
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
telefoon 0297–340776.

Atletiek, 10 kilometer in Schoorl
Erica Belandi 2e op NK
Aalsmeer - Op zondag 14 februa-
ri vond in Schoorl het Nederlands 
Kampioenschap 10 kilometer op de 
weg plaats. De wedstrijd was onder-
deel van de welbekende Groet uit 
Schoorl. Tijdens deze koude en nat-
te editie verschenen er drie atleten 
van AV Aalsmeer aan de start. Eri-
ca Belandi, Stefan Wolkers en Ray-
mond Witteveen waren vol zelfver-
trouwen afgereisd naar Schoorl.
Erica hoopte vooraf op een tijd in de 
38 minuten. Ze liep een mooie vlak-
ke race waarin de vooraf gehoopte 
38’er er ook echt in zat. Helaas had 
de organisatie ergens na het 7 ki-
lometer punt de dranghekken ver-
keerd geplaatst waardoor achteraf 
bleek dat alle atleten 133 meter te 
veel hadden afgelegd. Eenmaal over 
de finish was Erica teleurgesteld 
over haar eindtijd, 39.44. Deze tijd 
was echter wel goed voor de twee-
de plaats in de categorie V40, wat 
de teleurstelling meer dan verzacht-
te. Een mooie zilveren medaille dus 
voor Erica bij het NK op de weg over 
10 kilometer. De organisatie bood 
achteraf wel excuus aan alle atle-
ten aan voor de extra afgelegde me-
ters. De 38’er voor Erica zal dus nog 
even moeten wachten, maar komt er 
vast bij de volgende wedstrijd. In de 
schaduw van Erica presteerden ook 
Stefan en Raymond heel goed op 
het te lange parcours. Stefan werd 

148e bij de heren senioren in 37.05. 
Raymond werd 25e in de categorie 
M45 met een tijd van 40.57. 
Erwin Metselaar won de halve ma-
rathon bij de masters 45 in een tijd 
van 1.18.23 uur. Bij de senioren leg-
de Leon van Leusen beslag op een 
fraaie achtste plaats in een tijd van 
1.16.50. 

Midwintermarathon Apeldoorn
Bij de Midwintermarathon in Apel-
doorn op 7 februari was de afstand 
iets langer: 25 kilometer om precies 
te zijn. Erik Tange, zelf master 40, 
werd in de categorie alle leeftijden 
32ste in een goede tijd van 1.34.57 
uur.

Wedstrijden 
Veldvoetbal

Zaterdag 27 februari:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 6 – Meteoor 2 14.30 u
FCA 45+1–Buiksloot 45+3 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. VR1 – AMVJ VR1 14.30 u
Junioren
Kennemerl. A1 - F.C.A. A2 14.00 u 
C.S.W. C2 - F.C.A. C2 10.15 u 
C.S.W. C3 - F.C.A. C3 10.15 u 
F.C.A. C6 – D.S.K. C2 11.00 u
Pupillen
F.C.A. D4 – Fortius D3 11.00 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. E1 – D.S.O.V. E1  9.30 u
RKDES F7 – Martinus F11 11.00 u

Zondag 28 februari:
F.C. AALSMEER
De Meer 3 - F.C.A. 3 14.30 u
F.C.A. 4 – Velserbroek 3 11.30 u

R.K.D.E.S.
Altior 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u
RKDES3 – Olympia Haarl.2 12.00 u
D.A.V.O. 3 - R.K.D.E.S. 6 13.00 u
Junioren
R.K.D.E.S. A1 – H.F.C. A1 14.00 u

Basketbalcompetitie
Heren U22 op weg naar 
kampioenschap?
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
speelde de jongens van BVA de U22 
hun return wedstrijd tegen Akrides 
het team uit IJmuiden. De thuiswed-
strijd werd winnend afgesloten en 
volgens de stand in de competitie is 
BV Aalsmeer het betere team. Akri-
des had 4 wedstrijden gespeeld met 
2 winstpunten, BV Aalsmeer heeft 
na 4 wedstrijden 6 punten en staat 
tweede op de ranglijst. Om de aan-
sluiting te blijven houden met de 
koploper is winst dus van belang.
Helaas waren drie lange spelers 
niet beschikbaar waardoor het team 
beperkt werd in hun wissels. In de 
kleedkamer werd met het team het 
wedstrijdplan besproken. Zoals ge-
woonlijk start BV Aalsmeer met een 
men to men press. Het doel van de-
ze fanatieke aanval was om snel op 
voorsprong te kunnen komen. Maar 
door een heel anders spelende te-
genstander dan de Aalsmeer spelers 
gewend zijn, lukte het niet om dit te 
bewerkstelligen. Het eerste kwart 
ging gelijk op en eindigde in 19-21. 
De start van het tweede kwart gaf 
hetzelfde beeld. Beide teams waren 
hard aan het werk. BV Aalsmeer in 
de men to men press en zodra die 
gebroken was kon Akrides er snel 
uitkomen om te scoren. Na prima 

balwinst van BV Aalsmeer kon er 
gescoord worden en mede ook door 
2 driepunters liepen ze uit naar 10 
punten verschil. Akrides nam hier-
op een time out en kon de ruststand 
zetten op 37-39. Na de rust schakel-
de BV Aalsmeer terug naar een zo-
ne verdediging in de hoop de snel-
le aanvallen van Akrides te blokke-
ren. Tot aan de vijfde minuut ging de 
stand gelijk op waarna Akrides het 
toch lukte om 8 punten uit te lopen. 
Na de achtste minuut lukte het Akri-
des om niet meer te scoren en daar 
profiteerde BV Aalsmeer weer van. 
Het derde kwart eindigde met een 
punt voorsprong voor BV Aalsmeer, 
52-53. Het moest dus in het vierde 
kwart gebeuren. Tot aan de laatste 
minuut was de stand nog steeds ge-
lijk, 65-65. Met nog 12 seconden te 
spelen werd door BV Aalsmeer een 
driepunter raak geschoten. Snel 
nam Akrides een time-out om met 
de laatste instructie toch te probe-
ren er een verlenging uit te halen. 
Het laatste schot van Akrides ging 
mis waardoor BV Aalsmeer met de 
winstpunten naar huis keerde en de 
tweede plaats in de competitie vast 
kon houden.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Tjitte Miedema gooit 160 uit
Kudelstaart - De vorige speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye 
was de tiende speelavond van het 
veertiende seizoen in het Dorps-
huis van Kudelstaart. De opkomst 
was met 48 deelnemers uitstekend. 
Brent Plaisier won uiterst knap voor 
het eerst ooit een spelavond bij de 
Poel’s Eye. Hij was de 68ste win-
naar ooit na 240 speelavonden. In 
de loop der jaren werden er steeds 
meer finales op een speelavond ge-
speeld. In de eerste twee jaren was 
er nog maar één niveau, vanaf het 
derde seizoen kwam er een ver-
liezerronde bij. In het achtste sei-
zoen werd het aantal niveaus uitge-
breid naar drie, en in het tiende sei-
zoen werd het huidige vier niveau 
systeem geïntroduceerd. Oftewel; 
vanaf toen werden er vier finales 
per speelavond gespeeld. Zodoen-
de werden er op de speelavonden 
tot nu toe in totaal maar liefst 580 
finales gespeeld op allerlei niveaus. 
Danny Zorn stond op de afgelopen 
speelavond voor de 52ste keer (!) in 
een finale. In totaal won Danny 31 
finales (waarvan maar liefst 23 op 
het hoogste niveau). Op deze avond 
verloor Danny echter de finale op 
het tweede niveau van Kilian Broe-
ren. Kilian won zodoende voor de 
zevende keer ooit een finale, waar-
van twee op het hoogste niveau. Ilo-
na van Emden en Oscar Gootjes be-
reikten op dit niveau de halve fina-
le. Op het derde niveau bereikte een 
andere Gootjes (Huib) wel de fina-
le, en wel voor de 25ste keer ooit. 
Door van Ronald van de Meer te 
winnen won Huib voor de twaalfde 
keer een finale. Jan van Zanten en 
Danny de Hartog bereikten de halve 
finales. Op het vierde niveau bereik-

te Job van Rijsse voor de derde keer 
dit seizoen de finale. Job won tot nu 
toe één keer. Ook tegenstander Ja-
rek Sarna slaagde daar dit seizoen 
in. Uiteindelijk was het Job die voor 
de tweede keer victorie kon kraai-
en. Ook Tjitte Miedema gilde deze 
avond van plezier. Met een schitte-
rende 160 finish had hij niet alleen 
de hoogste uitgooi van de avond, 
maar ook van het seizoen tot nu toe. 
Aanstaande vrijdag 26 februari wor-
den de finales 581 tot en met 584 
gepeeld in het Dorpshuis. De Poel’s 
Eye is geen besloten club, iedereen 
is van harte welkom en van te voren 
opgeven is niet nodig. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelname 
kost vier euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar. Op de website www.
poelseye.nl is meer informatie te 
vinden. Zo kunt u bijvoorbeeld alle 
1060 finalisten en 580 winnaars te-
rug vinden onder het kopje ‘Historie’ 
en ‘Finales vorige seizoenen’. Kom 
gerust darten en wellicht staat uw/
jouw naam er binnenkort bij.

Tjitte Miedema, schitterende 
160 finish.

Competitieavond sjoelclub
Petra Houweling verbreekt 
clubrecord bij dames
Aalsmeer - Donderdag 18 februa-
ri was er weer een competitieavond 
in het Dorpshuis van Sjoelclub 
Aalsmeer. Voor Petra Houweling 
was het een super-avond. Zij brak 
haar persoonlijk record en bracht 
het op 1448! Daarmee verbrak ze 
ook het clubrecord bij de dames. 
Tiny Amsing gooide in oktober 2008 
1441. Petra haalde, samen met Theo 
van Leijden, ook de meeste punten 
voor het klassement, totaal 28 pun-
ten en werd hiermee eerste in de 
hoofdklasse. Op twee Kees Kuypers 
en op drie Patrick Haring. A-Klas-
se: 1. Cock van der Vlugt, 2. Mari-
ette van der Vlugt en 3. Pim van der 
Meer. B-Klasse: 1. Theo van Leijden, 
2. Wijnand Springin’tVeld en 3. Jan 
Alderden. C-Klasse: 1. Gazi Örsçek, 
2. Jan Geleijn Dzn. en 3. Mirjam van 
den Berg. Vrijdag 19 februari kon-
den veel sjoelers weer aan de bak 
in Aalsmeer. De vierde ronde van 
de Interclubcompetitie werd ge-
speeld en ook daar gooide Sjoelclub 
Aalsmeer hoge ogen. In de A-Klasse 
werd Team 2 eerste, Team 1 twee-
de en Team 3 derde. In de B-Klasse 
werd Aalsmeer 4 eerste. In de tus-
senstand staat de club ook bovenin 
de rangschikking. Op 11 maart gaat 
de ze interclubcompetitie weer ver-

der. De volgende competitieavond is 
op donderdag 3 maart in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Zaterdag 5 
maart is de laatste selectiewedstrijd 
in Heemskerk voor het NK Indivi-
dueel. Voor informatie en uitslagen 
zie ook www.sjoelclub-aalsmeer.nl 
of bel met Mirjam van den Berg, tel. 
0297-347439.

Weer sjoelen in 
‘t Middelpunt

Aalsmeer -De volgende sjoelavond 
van BV Oostend is op donderdag 3 
maart. Aanvang 20.00 uur in buurt-
huis het Middelpunt aan de Wilhel-
minastraat. De deuren gaan van-
af 19.30 uur open voor inschrijving, 
koffie of thee. Het sjoelen op don-
derdag 18 februari is gewonnen 
door Wim van der Merbel met 1744, 
Joke Schuttel met 1643, Adri Blee-
ker met 1545 en Sjaak Bleeker met 
1396 punten.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/





Aalsmeer - Op zaterdag 20 febru-
ari organiseerde Café Sportzicht 
weer een kraakmarathon voor kop-
pels. Om 13.00 uur begon de mara-
thon. Zes koppels gingen de uitda-
ging aan. De sfeer zat er weer goed 
in bij de deelnemers. Ze waren ge-
zellig aan het kaarten, maar wel met 
de gedachten om de marathon te 
winnen. Er werden 12 rondes ge-
speeld van 16 giffies. Voornamelijk 
tegen het einde waren er drie kop-
pels in strijd om de eerste plaats. De 
deelnemers werden tijdens de ma-
rathon voorzien van diverse hap-
jes. Rond 19.00 uur was er even een 
korte pauze. De deelnemers moch-
ten de kaarten even laten liggen en 
lekker gaan eten. Alle deelnemers 
hebben het tot het einde volgehou-
den. De uitslag was tot op het laat-
ste giffie erg spannend. Het ging om 
een paar punten verschil tussen de 

nummers 1, 2 en 3. Welk koppel zou 
welke plaats veroveren? Uiteindelijk 
gingen Jan van der Stroom en Linda 
er vandoor met de eerste prijs. Ot-
to van Andel en Erik Braakman ein-
digden op de tweede plaats. Mar-
tine Dol en Tineke de Koff behaal-
den de derde plaats. De marsen-
prijs ging naar Mike Griffioen en 
Joke Meijer. De hoogste partij werd 
gespeeld door Wieke van Buren en 
Joos Bibbe. Ieder koppel viel in de 
prijzen. De poedelprijs werd name-
lijk gewonnen door Trudy Bibbe en 
Gemmy Bibbe. 
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Met nationale damesteam naar EK 
Kudelstaarter Dave van Maris 
bondcoach zaalvoetbalteam
Kudelstaart - De KNDSB afde-
ling voetbal is verheugd mee te de-
len dat Dave van Maris als nieuwe 
bondscoach van nationale vrouwen 
zaalvoetbalteam aan de slag gaat. 
Dave van Maris (39) is woonachtig 
in Kudelstaart en is in bezit van be-
nodigde trainersdiploma. Hij speel-
de van 1991 tot en met 2015 87 in-
terlands (158 goals) voor Neder-
landse Doven Zaalvoetbalteam en 
was actief tijdens EK 2006, 2010 
en 2014 en WK 1996, 2007, 2011 en 
2015. Hij is zeer betrokken bij vrou-
wenvoetbal, eerder was hij assistent 
van nationale damesteam geweest. 
Met al zijn ervaring als lange spe-
lerscarrière hoopt het KNDSB be-
stuur dat hij het vrouwenteam sti-
muleert en hen om naar hogere ni-
veau weet te tillen en te laten deel-
nemen aan het EK 2018 in Amster-
dam. Van Maris: “Ik ben blij dat ik 
deze kans krijg en kijkt uit naar ko-
mende tijd en samenwerking met 

het bestuur, vrouwen en techni-
sche stafleden en we zullen ons 
heel goed voorbereiden richting EK 
2018.’’ Zijn eerste echte werkdag 
was 7 februari tijdens de tweede 
ronde van de zaalvoetbalcompetitie 
in Veldhoven. Dave van Maris maakt 
naast het nieuwe bondscoachschap 
zijn huidige en 25ste(!) seizoen als 
actieve voetballer bij DSV Catharij-
ne’83 af.

Periodetitel lonkte tot 93e minuut
Kater voor FC Aalsmeer na 
verlies van de Valleivogels
Aalsmeer - De FC zat er zo dicht-
bij afgelopen zaterdag 20 februa-
ri. De periodetitel lonkte tot aan de 
93e minuut. Een onnodige overtre-
ding in de laatste seconden van de 
wedstrijd van Thomas Harte rond 
de middenlijn, ook nog zijn tweede 
keer geel dus rood, werd fataal. Op 
de vrije trap die volgde naar Rémon 
Liefting greep de gehele Aalsmeer 
defensie inclusief doelman Mike 
Eman mis en kopte Stefan v.d. Brink 
(net ingevallen) de bal in het doel. 
Groot feest en beleving bij de spe-
lers van Valleivogels en het mee-
gekomen legioen op de tribune. De 
Aalsmeer spelers stonden er apa-
thisch naar te kijken. Zo dichtbij en 
toch zo ver weg. 
Het moet nu in het laatste deel van 
de competitie gebeuren. De concur-
rentie is sinds deze middag wel gro-
ter geworden. De Bilt staat nu op 
één met 35 punten, FC Aalsmeer 
34 en FC Delta Sports ’95 en FC Al-
mere 32 punten. De rond 350 sup-
porters kregen geen goed voet-
bal te zien, maar wel enorm veel in-
zet en werkvoetbal. Het weer speel-
de ook niet mee (veel wind en re-
gen), maar dat weerhield de spelers 
er niet van hard te strijden voor de 
tweede periode titel. De uitstekend 
leidende scheidsrechter R. Gansner 
uit Zandvoort had een goed gevoel 
voor de wedstrijd en floot daar ook 
naar. De gehele eerste helft waren 
er weinig hoogtepunten te beleven. 
Valleivogels zat er goed bovenop en 
had een licht veldoverwicht. Echte 
kansen waren sporadisch. Burak Si-
til en consorten hadden het achter-
in goed voor elkaar. Jamal Ouassif 

gaf wel handen vol werk aan Mark 
Ruessink en Thomas Harte. Aan de 
andere kant had Robert v.d. Broek 
van Valleivogels zijn handen vol aan 
Salih Yildiz. Met de harde wind ging 
de bal dan weer te hard en dan weer 
te zacht en zo was men druk bezig. 
Sven van Rossum en aan Aalsmeer 
kant Michal Kocon hadden kans om 
de score te openen, voor de rest 
was het een strijd op het midden-
veld de eerste 45 minuten. De twee-
de helft gaf een beter FC te zien. Er 
werd beter gecombineerd en kan-
sen kwamen er ook. In de 60e mi-
nuut kon Michal Kocon op goed 
aangeven van Calvin Koster vrij op 
doelman Sven Hardeman afgaan. 
In plaats van een doelpunt te ma-
ken gaf hij de bal aan de meegelo-
pen Salih Yildiz die schoof de bal in 
het lege doel. Buitenspel volgens de 
grensrechter, dus afgekeurd. Dit ge-
beurde ook in de 73e minuut, maar 
nu was het Calvin Koster die in bui-
tenspel positie scoorde. Wissel 73e 
minuut: Kevin Vermeij voor Arnaud 
van Leeuwen. Valleivogels had in de 
80e minuut een goede kans. Uit een 
corner knalde de vrijstaande Nick 
Engelen centimeters over het doel. 
Tot die memorabele slotminuut toen 
Stefan v.d. Brink de tweede periode-
titel voor Valleivogels binnenhaalde 
en de FC met een kater achterliet. 
Komend weekend is er geen voet-
bal. De eerstvolgende wedstrijd is 
zaterdag 5 maart. De FC speelt dan 
uit tegen De Meern. Aanvang 14.30 
uur. Locatie Loenenseboslaan 2 in 
De Meern.
Jack van Muijden
Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbal zondag
RKDES bombardeert CTO70 
en pakt tweede periodetitel
Kudelstaart - RKDES is er afgelo-
pen zondag 21 februari in geslaagd 
om de tweede periodetitel te pak-
ken. Er is met maar liefs 8-0 gewon-
nen van CTO70. Totaal 24 punten 
uit 9 wedstrijden met een doelsaldo 
van +30. Een indrukwekkende serie 
voor de voetballers uit Kudelstaart.
RKDES had aan 1 punt genoeg om 
de periode titel vlag te hijsen en wel 
tegen rode lantaarn drager CTO70. 
Dat moest op voorhand eigenlijk 
geen probleem zijn, uit werd er im-
mers al met 2-9 gewonnen. In de 
basis was een plekje ingeruimd voor 
Rutger Spaargaren, waardoor Lars 
Winters op de bank belandde. Voor 
de rest speelde de plaatselijke FC in 
haar vertrouwde opstelling, dus ook 
weer met Mischa v/d Scheur die vo-
rige week nog een schorsing uit zat.
De Afas/Nieuwendijk brigade liet 
er geen gras over groeien en be-
gon net als het weer stormachtig 
aan de wedstrijd. Al na 50 secon-
de lag de bal in het netje. Het was 
Ivo Lentjes die de steekbal op Je-
roen Bakker gaf en die liet de kee-
per met een strak laag schot kans-
loos. Na 6 minuten stond ook de 2-0 
al op het bord. Lennart Kok gooi-
de de bal hoog voor de goal en het 
was Roy Endhoven die binnen kop-
te. Het had ook al 4-0 kunnen staan, 
maar een kopbal van Maarten van 
Putten werd van de lijn gehaald en 
een schot van Rutger Spaargaren 
ging over. RKDES bleef met goed 
verzorgd voetbal de aanval zoeken 
en liet aan CTO70 zien dat er voor 
hen deze dag niets te halen viel. 
Na een kwartier een mooie aanval 
opgezet door Lennart Kok en van-
af rechts voor gegeven door Rut-
ger Spaargaren, was het weder-
om Jeroen Bakker die doeltreffend 
was: 3-0. CTO70 werd helemaal on-
der de voet gelopen tot wanhoop 
van de keeper van CTO70. Na 18 mi-
nuten moest hij voor de vierde keer 
de bal uit het net halen. Nu was het 
Ivo Lentjes die na een combina-
tie door het midden alleen voor de 
goalie verscheen, zijn schuiver was 
doeltreffend: 4-0. Maarten van Put-
ten bekroonde zijn prima wedstrijd 
met een goal. Hij kapte zich fraai vrij 
en schoof de bal in de verre hoek: 
5-0. De mooiste actie van de eerste 
helft leverde echter geen doelpunt 
op. Een strakke voorzet van Jeroen 
Bakker van links maakte Maarten 
van Putten een echte Ruud Geels 
zweefduik, maar zijn kopbal beland-
de op de paal. De rebound werd tot 
ontsteltenis van het publiek tot twee 
maal toe op het lichaam van de kee-
per geknald. De 6-0 kwam ook nog 

voor rust op het scorebord te staan. 
Het was wederom Roy Endhoven 
die hard de bal in het dak van het 
doel knalde. Ruststand een klate-
rende 6-0. In de tweede helft ging 
de plaatselijke FC door waar ze in 
de eerste helft mee geëindigd wa-
ren, namelijk met het bombarderen 
van het vijandelijk doel. Een prach-
tige actie van de uitstekend spelen-
de Maarten van Putten. Hij legde de 
bal terug vanaf de achterlijn naar de 
opkomende Lennart Kok en die joeg 
de bal in de rechter boven hoek: 7-0.
De 8-0 stond na een stief kwartier-
tje ook al op het scorebord. Een cor-
ner werd door Jeroen Bakker door-
gekopt en ditmaal was het Rutger 
Spaargaren die binnen tikte: 8-0.
Het ‘tien, tien, tien’ klonk op vanaf 
de zijlijn waar het publiek enige be-
schutting zocht voor de stormachti-
ge wind, maar zover kwam het niet, 
ondanks dat er nog een half uur op 
de klok stond. Moet gezegd dat ook 
CTO70 bleef proberen om bij keeper 
Tijn Kraak te komen, maar de RK-
DES verdediging gaf geen krimp. Bij 
de Afas/Nieuwendijk had het blijk-
baar allemaal veel kracht gekost 
want de laatste 20 minuten deed 
ook RKDES het wat rustiger aan.
Een prachtige flipperkast situatie 
voor het doel van CTO70 waarin de 
bal vanaf twee meter diverse keren 
werd ingeschoten, maar er gewoon 
niet in ging. Het was groot vermaak 
bij de supporters. Met een prachtige 
8-0 overwinning nestelt RKDES zich 
op de tweede plaats in de competi-
tie en pakte op overtuigende manier 
de tweede periodetitel.
Over 14 dagen wacht vv Aalsmeer 
en daarna de toppers tegen Real 
Sranang en Sporting Martinus en 
dan weten de Kudelstaartse voet-
ballers precies waar ze staan. 
Eppo

Foto: www.kicksfotos.nl

Schaatsen
4 Poelsterleden op het NK
Aalsmeer - Schaatsclub De Poelster 
heeft dit jaar maar liefst vier leden 
aan de start staan op een NK. Re-
nata Velthuijsen kwam uit bij de neo-
senioren en Rianne Rolfes bij de ju-
nioren A. Beiden namen deel aan het 
NK supersprint en Renata mocht te-
vens starten voor het NK kortebaan. 
De twee meiden zijn allebei sprin-
ters en trainen samen in Amsterdam 
bij de ijsfaciliteiten. Renata werd bij 
de supersprint achttiende en bij de 
kortebaan veertiende. Rianne Rolfes 
werd bij de supersprint negentien-
de. Wiebe Stassen uit Aalsmeer en 
Sandra van Bijlert kwamen beiden 
uit bij het NK Allround. Wiebe Stas-
sen kwam uit bij de junioren A en is 
twaalfde geworden. Ook nam hij deel 
aan de massastart en werd hierbij 

tiende. Sandra van Bijlert kwam uit 
bij de dames senioren B 30/39 jaar 
en wist op plaats negen te eindigen.

Volleybalcompetitie 2e klasse
Twee keer maximale score 
voor heren Oradi/Omnia
Aalsmeer - Binnen de verschij-
ningstermijn van deze krant moest 
Oradi/Omnia H1 twee keer aan de 
bak. Normaal gesproken spelen de 
volleyballers gemiddeld om de 1,5 
week een wedstrijd. Nu moesten ze 
afgelopen vrijdag 19 februari uit te-
gen de koploper, Keistad H6, en af-
gelopen maandag 22 februari speel-
den de Aalsmeerders thuis tegen 
Oberon Hs 2. Een enkele keer per 
jaar komt het voor dat de wedstrij-
den in de midweek-competitie zo 
snel op elkaar zitten. Beide wedstrij-
den hadden een maximale uitslag, 
echter wel totaal tegenover gesteld 
van elkaar. De uitwedstrijd tegen de 
nummer één werd met 4–0 verloren. 
De thuis wedstrijd werd met 4 – 0 
gewonnen. 
 
Niet in zicht
De overwinning was op geen enkel 
moment in zicht tijdens deze wed-
strijd tegen koploper Keistad. Toch 
speelde Oradi/Omnia H1 een goe-
de wedstrijd. Het team liet haar kop 
niet hangen en het spel was goed. 
Alleen was Keistad beter. Dit zeer 
jonge team staat niet voor niets bo-
venaan. In het vorige treffen wisten 
de Aalsmeerders nog 2 sets te pak-
ken. Bij z’n jong team wil het spel 
nog wel eens wat wisselend zijn. 
Daar hadden ze vrijdag echter geen 
last van. Ze wisten niet alleen met 
zeer snelle aanvalscombinaties aan 
het net veel punten te pakken, maar 
er werden misschien nog wel meer 
punten met goede 3 meter aanval-
len gemaakt. Voor de niet volleybal-
lers, dit zijn de aanvallen als er ge-
smasht wordt door de spelers die op 

dat moment achter in het veld staan. 
Deze moeten bij een sprong hebben 
afgezet achter de 3 meter lijn. Ze 
mogen dan wel binnen de 3 meter 
neerkomen.
 
Overtuigend
De thuiswedstrijd afgelopen maan-
dag werd overtuigend gewonnen. 
Oberon staat twee plaatsen on-
der Oradi/Omnia in het klassement, 
maar het verschil in wedstrijd pun-
ten tussen beide teams is groot. Er 
zit een groot gat tussen de hogere 
en lagere teams in deze 2e klasse. 
En dat gat zit precies tussen Ora-
di/Omnia en de teams eronder. On-
danks de gemakkelijke zege, mo-
gen de Aalsmeerders zich wel aan-
rekenen dat ze bij tijd en wijlen niet 
volledig scherp waren. Toch liepen 
over de grote linie de aanvalscombi-
naties en verdedigingsacties goed. 
Beide wedstrijden werden uiteraard 
afgesloten met een drankje in de 
kantine. Ook dat zijn de voordelen 
van een teamsport. 
 
Ben je zelf in Aalsmeer of omge-
ving komen wonen en ben je ge-
interesseerd in competitie-volley-
bal? Kom dan eens langs op de trai-
ningsavond. Deze is voor zowel de 
heren als de dames op donderdag 
vanaf 20.30 uur in de Proosdijhal in 
Kudelstaart. Kijk voor meer informa-
tie op www.svomnia.nl onder de kop 
van volleybal. De teams kunnen ze-
ker versterking gebruiken. U bent 
van harte welkom. Vanaf april start 
de club met een nieuwe trainings-
groep voor beginners in de Roer-
domplaan, Hornmeer.

Jan en Linda winnaars van 
kraakmarathon Sportzicht

Van links naar rechts: Achter: Danique, Kim, Eefke, Celina en Cynthia. Mid-
den: Solenne, Selina, Mireille, Rachel en Nikkie. Voor: Kirsten, Renske, Rian-
ne en Mayke.

Succesvolle start nieuw seizoen
Medailles en promoties 
voor twirlsters Omnia
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 20 
februari reisden 15 twirlsters van SV 
Omnia 2000 af naar Zevenhoven 
voor deelname aan de eerste twir-
lwedstrijd van het nieuwe seizoen. 
Bij het eerste onderdeel van de dag, 
1-baton, namen Rianne, Mayke, Ra-
chel, Kirsten, Danique, Mireille, Ce-
lina, Selina, Eefke, Cynthia en Nikkie 
deel en kwamen uit in verschillen-
de categorieën. Voor Rianne was dit 
haar debuut en zij kwam uit in de in-
troductie klasse. Met een ‘no-drop’ 
routine behaalde zij mooie punten. 
Ze mag de eerstvolgende wedstrijd 
uitkomen in de beginners klasse en 
slaat hiermee zelfs de novice klasse 
over. Danique, Mireille, Celina, Seli-
na, Nikkie en Cynthia behaalde al-
lemaal in hun categorie de eerste 
plaats. Voor Danique betekende dit 
ook promotie naar de Preteen inter-
mediate categorie. Mayke werd in 
haar categorie derde. Kirsten, Ra-
chel en Eefke vielen net buiten de 
podiumplaatsen. Hierna kwamen 
Kirsten, Mayke, Danique, Mireil-
le, Celina, Selina, Eefke en Cynthia 
op de vloer bij het onderdeel 2-ba-
ton. Ook allemaal weer in hun ei-
gen categorie en allemaal en alle 
acht een plaats op het erepodium. 
Kirsten, Danique, Celina en Selina 
kregen het goud uitgereikt, Mayke, 
Mireille, Eefke en Cynthia werden 
beloond met zilver. Bij het onder-
deel super X-strut ontving Nikkie de 
gouden medaille. Renske deed mee 
aan het onderdeel Kids twirl en zat 
in een categorie met maar liefst 12 
meisjes. Zij deed het erg leuk en be-
haalde een mooie 5 plaats. Als laat-
ste onderdeel voor de pauze was 

het twirlingteam aan de beurt met 
Kim, Solenne, Mireille, Celina, Cyn-
thia, Selina en Yvette. Ze lieten een 
keurige routine zien en werden be-
loond met een gouden medaille en 
directe plaatsing voor het NK 2017. 
In de middag kwamen zeven twirl-
sters uit bij het onderdeel dance, al-
lemaal weer in hun eigen categorie. 
Danique, Celina en Selina behaalde 
een mooie eerste plaats waarbij Da-
nique promoveerde naar de inter-
mediate categorie. Kirsten en Nik-
kie behaalden de tweede plaats, 
waarbij Kirsten ook promoveerde 
naar de preteen intermediate cate-
gorie. Rachel en Mayke vielen he-
laas net buiten de podiumplaatsen. 
Bij het onderdeel duo dance namen 
Danique & Kirsten en Mayke & Ri-
anne het tegen elkaar op. Danique 
& Kirsten werden eerste en verdien-
de hierbij een promotie naar de in-
termediate categorie. Mayke en Ri-
anne kregen met hun prachtige 
punten een welverdiende tweede 
plaats. Als laatste deze middag was 
het danceteam aan de beurt. Kim, 
Solenne, Mireille, Celina, Cynthia en 
Selina zetten hun ‘space’ show sterk 
neer. Ze behaalden een prachtige 
eerste plaats en een zeer welver-
diende plaatsing voor het NK 2017. 
Al met al een twirldag met prach-
tige resultaten om het seizoen mee 
te starten. Met maar liefst 4 pro-
moties, 17 gouden, 7 zilveren en 1 
bronzen medaille gingen de twirl-
sters en trainsters Valerie en Maai-
ke weer huiswaarts. Lijkt het je ook 
leuk om te twirlen? Voor meer infor-
matie kan contact opgenomen wor-
den via twirlen@svomnia.nl.

Gilbert eerste 
na dartavond

Aalsmeer - Dinsdagavond 16 fe-
bruari was de wekelijkse dartscom-
petitie in het Middelpunt. Een span-
nende avond werd het. Alle deelne-
mers bleken namelijk goed in vorm 
en scoorden hoog. Maar de bes-
te was Gilbert, voor hem de eerste 
plaatst. Tweede werd Ben van Dam, 
die zelf vond dat het niet zo goed 
verliep, maar toch z’n dubbels snel 
uitgooide. 

De derde plaatst was voor Kees de 
Lange, die goed tegenstand bood 
tegen Victor van Schie, die ondanks 
dat hij 100 uitgooide met drie pijlen 
in de verliezers ronde kwam waar-
in hij dan toch nog eerste werd. De 
tweede plaats was voor Franklin 
Dolk, die z’n vader Hans wist te ver-
slaan, die dus derde werd. 
Ook eens darten? Iedereen vanaf 
16 jaar is welkom. Deelname kost 
2,50 euro per persoon per avond. 
De competitie begint om 20.00 uur, 
de zaal van het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55 is vanaf 19.30 
uur open.

ZABO ronde 12 
in Proosdijhal

Kudelstaart - De ZABO zaalvoet-
balcompetitie wordt zaterdag 27 fe-
bruari voortgezet met inmiddels al-
weer de twaalfde speelronde van 
het seizoen. Het wedstrijdprogram-
ma in de Proosdijsporthal aan de 
Edisonstraat 6 ziet er als volgt uit: 
om 18.35 uur speelt Koning Nieu-

wendijk tegen IBH Aalsmeer. Om 
19.20 uur is de aftrap bij FC Mad-
revo tegen Amsec Piller. Om 20.05 
uur begint Kids Aktief aan de partij 
tegen LEMO. Om 20.05 uur is er de 
wedstrijd Atlas Lions tegen EZ Flo-
wer en om 21.35 uur ziet men als af-
sluiter Café Sportzicht tegen koplo-
per Sportcafé de Midi’s. De toegang 
tot de tribunes van de sportzaal is 
geheel gratis. Meer informatie is te 
vinden op de Zabo-website: www.
zaboaalsmeer.nl
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