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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Aalsmeer: Omg. Zwarteweg, Clusiusstraat (180 kranten)
Kudelstaart: Omg. Geerland, Bilderdammerweg (230 kranten)

ook 50+ van harte welkom

Aalsmeer: Omg. Zwarteweg, Clusiusstraat (180 kranten)

welkom

BEZORGERS/STERS

INFORMATIEAVOND RENOVATIE 
HORNMEERPARK 27 FEBRUARI 2017

Naar aanleiding van de ontwikkeling van het aangrenzende sportpark 
zal een deel van het Hornmeerpark opnieuw worden ingericht. Enige tijd 
geleden heeft de gemeente Aalsmeer samen met een klankbordgroep 
een plan gemaakt ter verbetering van het Hornmeerpark. Het hieruit 
ontstane ontwerp gaat uit van onder andere meer waterberging, meer 
wandelpaden, deels gerenoveerd groen, en een vlonder. 

Graag lichten wij het ontwerp en de werkzaamheden verder toe op de 
informatieavond.

Wanneer: maandag 27 februari 2017
Waar: kantine van F.C. Aalsmeer, Beethovenlaan 120 te Aalsmeer

Tijdens de informatieavond kunt u vragen stellen over de realisatie 
van de verbeteringen van het park. U kunt binnenlopen tussen 19.00 
en 21.00 uur. 

Wij nodigen u van harte uit om hier bij aanwezig te zijn. 

Jos en Louis: “We mogen niet mopperen”

Briljanten huwelijksdag 
voor echtpaar Thijssen
Aalsmeer - Naar aanleiding van de 
vijfenzestigjarige trouwdag op 18 fe-
bruari van Louis en Jos Thijssen, 
bracht burgemeester Jeroen Nobel 
het echtpaar afgelopen maandag-
morgen 20 februari een bezoekje. Ui-
teraard werd een mooie bos bloemen 
overhandigd waar mevrouw, gebo-
ren als Johanna Cornelia Maria Tim-
mer, kleurrijk mee wordt vereeuwigd 
samen met haar man die ze liefde-
vol aankijkt. “Ik hoop dat de foto lukt. 
Ik sta er niet altijd goed op”, vertelt 
de dame die je haar leeftijd (zesent-
achtig jaar) zeker niet geeft. “We mo-

gen niet mopperen. Ik ben rijk met 
mijn man en mijn gezin. Mijn man 
is negenentachtig en die weet niet 
alles precies meer. Zelf loop ik met 
een stok, maar wat ik zeg; we mogen 
niet mopperen.” Jeroen Nobel neemt 
plaats op de bank naast Louis Jaco-
bus Andries en de twee mannen be-
ginnen gezellig te kletsen. “Ik heb bij 
de mariniers gediend en in Indië ge-
zeten”, begint Louis Thijssen. “Daar-
na heb ik bij de PTT gewerkt. Ik deed 
de techniek van grotere installaties.” 
Jos was verkoopster bij verschillende 
herenmodezaken en lingeriewinkels. 

Het stel heeft elkaar ontmoet in Am-
sterdam op dansen. Toen ze gingen 
trouwen was dat in eerste instantie 
voor de wet, omdat ze dan een huis 
konden betrekken in Amsterdam. 
Dat was in juli van het jaar daarvoor. 
Op 18 februari 1952 werd er offi ci-
eel getrouwd voor de kerk in Mui-
den, waar mevrouw oorspronkelijk 
vandaan komt. Het stel verhuisde in 
totaal maar liefs tien keer. Het langst 
woonden zij in Amstelveen, waar hun 
vier kinderen, drie dochters en een 
zoon, zijn opgegroeid. Er kwamen 
zeven kleinkinderen. “De oudste is 

Feestelijke offi ciële opening met taartjes

Taalcafé in bibliotheek een feit!
Aalsmeer - Dinsdag 21 februari - 
de dag van de moedertaal - werd op 
initiatief van het Taalpunt het Taal-
café in de bibliotheek offi cieel ge-
opend door wethouder Gertjan van 
der Hoeven. Na een woord van wel-
kom van het hoofd Bibliotheek Am-
stelland, Anton Furnee, benadrukte 
de wethouder in zijn betoog hoe be-
langrijk taal voor iedereen is en dat 
de aandacht die er in Aalsmeer is 
voor taal iedereen ten goede komt. 
“Zelfredzaamheid is een woord dat 
veel gebruikt wordt, maar daarvoor 
moeten wij wel met elkaar aan de 
slag.” Hij toonde zich blij met het 
trio Hélène Homan, Jan van Veen 
en Wilma Tackenkamp, dat op vrij-
willige basis anderhalf jaar geleden 
het Taalpunt gestart is. De belang-
stelling voor het Taalpunt is groot, 
wekelijks komen er nieuwe aan-
vragen binnen van mensen die zich 
hebben ingeschreven voor hun in-
burgeringscursus of anderstaligen 
die de Nederlandse taal beter wil-
len leren spreken en schrijven. Ook 
voor mensen die moeilijk lezend of 
schrijvend zijn is het Taalpunt be-
langrijk. Aan de hand van een ge-
sprek waar niveau en wensen wor-
den bekeken, wordt de taalvrager 
gekoppeld aan een taalcoach. “Het 

is goed om te weten dat er gemoti-
veerde mensen zijn die willen leren 
en gemotiveerde mensen die willen 
helpen. Er zijn vanuit de praktijk ge-
noeg schrijnende gevallen van men-
sen die door een taalachterstand 
niet in staat zijn toegestuurde for-
mulieren goed in te vullen met alle 
gevolgen van dien.” 
Door eerder deze ochtend te praten 
met anderstaligen werd ook duide-
lijk dat vrijwel niemand meer zijn 
oorspronkelijke vak kan uitoefenen. 
“En dat komt voornamelijk door de 
taalbarrière.” Vervolgens ging Van 
der Hoeven in gesprek met de 
Taal ambassadeur van de Stichting 
A.B.C., de 71-jarige Graddy Jansen. 
Zij was uit Soest gekomen om haar 
verhaal te vertellen. “Ik kom uit een 
gezin van 14 kinderen en er was ge-
woon geen gelegenheid om te le-
ren.” Pas toen een neef voor haar 
een website had gemaakt en zij via 
het ROC een cursus Engels ging 
volgen, werd duidelijk dat zij moei-
te had met haar moedertaal. “Ik heb 
toen zo een fi jne schoolperiode be-
leefd. Ik durf nu te praten in het 
openbaar om mijn verhaal te vertel-
len. Niemand hoeft zich te schamen 
en het woord laaggeletterde wil ik 
niet meer horen, dat klinkt zo on-

vriendelijk.” Toen zij de nieuwe be-
naming: ‘moeilijk lezend en schrij-
vend’ hoorde was haar antwoord: 
“Wij hebben vandaag iets moois be-
reikt.”

Veelbelovende vooruitzichten
Het taalcafé is iedere dinsdag van 
13.30 tot 14.30 uur geopend. Op 
de grote leestafel van de biblio-
theek liggen taalspelletjes klaar, 
wie zin heeft in een praatje (lekker 
over voetballen praten) is van har-
te welkom. “Alles is op vrijwillige ba-
sis, maar vrijwillig betekent niet vrij-
blijvend”, aldus Jan van Veen, oud-
directeur van de OBS Kudelstaart. 
“Wie hier een keer is geweest, komt 
terug. De thee en koffi e staan klaar.” 
Nu nog één dag per week maar het 
begin is er. En als de bouwplannen 
doorgaan - de wethouder verzeker-
de dat de vooruitzichten veelbelo-
vend zijn - dan zal volgend jaar de 
bibliotheek en De Oude Veiling weer 
net zal vroeger één gebouw worden 
en kan er in een echt café iedere 
dag met elkaar van gedachten wor-
den gewisseld. “Mensen hebben el-
kaar nodig en met elkaar kunnen 
wij het verschil maken.” Het was een 
mooi blij makend uur.
Janna van Zon 

Een bevlogen wethouder Gertjan van der Hoeven bij de opening van het Taalcafé. Foto: Jan van Veen.

negenentwintig en de jongste is ne-
gentien.” Zegt mevrouw met trots in 
haar ogen. 

Dagelijkse bezigheden
Reeds zeven jaar wonen ze op het 
Poldermeesterplein in een van de 
seniorenfl ats. Het uitzicht over de 
parkeerplaats en de lange Konings-
straat vindt meneer fantastisch. Me-
vrouw moest fl ink wennen en ziet 
graag het een en ander veranderen 
en kaart dat aan bij de burgervader: 
“Het zou mooi zijn als er eens een 
goede busverbinding komt naar het 
centrum van Aalsmeer. Dat is trou-
wens de wens van vele ouderen 
hier. Oh, en de voetpaden zouden 
een stuk beter kunnen.” Nobel zal 
het wellicht intern bespreken. Wat 
zijn de dagelijkse bezigheden van 
het stel? Twee van de drie dochters 
zijn aanwezig en zeggen: “Mijn va-
der spit de kranten uit van A tot Z en 
samen luisteren en kijken ze graag 
naar Duitse showprogramma’s met 

goede muziek.” Ook het journaal 
wordt gekeken en Spoorloos, na-
tuurfi lms en een goede detective op 
z’n tijd. “Ik klaverjas nog graag. Dat 
doe ik op de club hier beneden, in 
een ruimte bij de dokterspraktijk.” 
Aldus Jos Thijssen-Timmer. “Mijn 
man zat op bridge, maar helaas, dat 
gaat niet meer.” “Zij houdt van klet-
sen”, zegt meneer. “Ik ben haar wel 
eens kwijt hoor. Staat ze beneden 
in de hal weer te kwekken.” Jaren-
lang gingen ze op wintersport. Lang-
laufen vonden ze fi jn om te doen. 
Het briljanten echtpaar heeft veel 
post ontvangen en het huis staat vol 
bloemen. Afgelopen weekend heb-
ben ze gezellig geproost op het ju-
bileum met het gezin en aanhang. 
Op 22 april wordt dat nog eens dun-
netjes overgedaan. “Dan is iedereen 
erbij, want sommigen zijn nu op win-
tersport, en dan gaan we met zijn al-
len lekker uit eten”, besluit het ge-
zin Thijssen. 
Door Miranda Gommans 

Teveel alcohol na feestje?
Aalsmeer - Om drie uur in de nacht 
van zaterdag 18 op zondag 19 fe-
bruari is de politie gevraagd naar 
de Hortensialaan te komen voor een 
eenzijdige aanrijding. Een automo-
biliste bleek op de hoek met Gloxi-
niastraat een paaltje te hebben ge-
raakt. De vrouw is gevraagd te bla-
zen omdat een sterke alcohollucht 
geroken werd. Het ademanalyseap-
paraat stokte bij 385 Ugl. Het rijbe-
wijs van de 24-jarige vrouw zonder 
vaste woon- of verblijfplaats, is in-
gevorderd. Ruim een uur later, om 
kwart over vier, kregen agenten op-
nieuw een melding van een eenzij-
dige botsing. Op de Kudelstaartse-
weg was een auto via een beton-
nen rand tegen een hek tot stilstand 

gekomen. Getuigen hadden gezien 
dat de bestuurster uit de auto stap-
te en zich uit de voeten maakte. De 
politie is achter de automobiliste, 
een 22-jarige vrouw zonder vaste 
woon- of verblijfplaats, aangegaan 
en heeft haar aangehouden. De be-
stuurster bleek ook te diep in het al-
coholglaasje gekeken te hebben. Zij 
blies liefst 795 Ugl. Er is een extra 
verbaal opgemaakt, omdat het rijbe-
wijs van de 22-jarige al eerder inge-
vorderd was. Op 27 januari werd zij 
in Rijsenhout betrapt op rijden on-
der invloed van alcohol. Toen was 
het zelfs 825 Ugl. Of de dames een 
feestje hebben gevierd, misschien 
wel op dezelfde plek, is niet bekend 
bij de politie.

➜ Geef oude spullen een 
tweede kans!! Bel ons

en we komen bij u langs!!

7 dagen in de week
geopend

Oosteinderweg 205a • 1432 AS Aalsmeer
06-19592968 • kringloopmania-aalsmeer.nl

➜ Wij zijn op zoek
 naar vrijwilligers!
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KERKDIENSTEN

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

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297-
341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.00-
12.30 u. www.apotheekvandermooren.nl

Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan 
van de Helende Meesters 8 Amstelveen, 
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek 
Amsterdam, tel. 020-5923315.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijk-
uren 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
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297-
326734. Voor spoedgevallen buiten de 
openingstijden, tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

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

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl

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

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp, 
tel. 0297-347510.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT
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AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

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!
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Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 1 
maart houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie inloop 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.

“Dramatiseer mijn ziektebeeld niet”

Bijeenkomst ‘onderzoek en 
diagnostiek bij dementie’
Aalsmeer - Om de drie maanden 
organiseert het Ontmoetingscen-
trum in samenwerking met Man-
telzorg en meer een informatiebij-
eenkomst. Donderdag 16 februa-
ri was het onderwerp Onderzoek & 
Diagnostiek bij dementie. Er waren 
veel mantelzorgers, professionals 
en ook mensen met dementie aan-
wezig. Gastsprekers Lydia Boelen, 
praktijkondersteuner, en Huub Klein 
Jans, specialist ouderengeneeskun-
de, vertelden heel veel over dit on-
derwerp. Lydia Boelen hield een Po-
werpoint-presentatie over wat te 
doen als je vermoed dat iemand, 
en dan met name een naaste, een 
vorm van dementie heeft. Zij raad-
de aan om altijd naar de huisarts te 
gaan. “De huisarts kent de geschie-
denis van een persoon. Dit helpt bij 
het stellen van een diagnose.” Is het 
dementie of komen de klachten er-
gens anders vandaan? Lydia ver-
telde er uitgebreid over. “De huis-
arts is de hoofdbehandelaar”, vertel-
de ook Huub Klein Jans. Hij is geri-
ater en wordt ingeschakeld door de 
huisarts wanneer deze de juiste di-
agnose niet kan stellen. Huub komt 
bij mensen thuis en observeert daar 
hoe de persoon zich gedraagt om 
vervolgens een diagnose te stellen 
of medicijnen voor te schrijven. ‘’Is er 
een medicijn dat het proces afremt, 
of zelfs stopt’,’ vroeg iemand uit het 
publiek. ‘’Er is een medicijn voor een 
bepaalde vorm van dementie. Dit 
medicijn zorgt ervoor dat de klach-
ten verminderd worden. Dit medicijn 
slaat echter niet bij iedereen met de-
mentie aan”, antwoordde Huub Klein 
Jans. Medicijnen zijn dus niet voor 
iedereen een oplossing en ze heb-
ben maar een tijdelijk effect. Wat kan 
je verder doen als jij, of een naas-

te dementie heeft? ‘’Hoe actiever je 
bent, hoe beter het is voor je herse-
nen. Blijf zowel lichamelijk als men-
taal actief!’’ Ellen Millenaar (coördi-
nator van het Ontmoetingscentrum), 
vulde hierop aan: ‘’Dagbesteding is 
van belang. Het is bewezen dat het 
proces vertraagd kan worden door 
bijvoorbeeld lichamelijke beweging 
en geheugentraining. Dit zijn acti-
viteiten die wij bieden tijdens on-
ze dagbesteding.’’ En de mantelzor-
gers en naasten van degene die de-
menteert, wat kan die doen? Wat is 
van belang in de omgang met men-
sen met dementie? ‘’Het is van groot 
belang om mee te gaan in de be-
levingswereld van de dementeren-
de”, sprak Huub Klein Jans, ‘’Ik hoor 
partners hun man of vrouw vaak te-
genspreken. Dan zegt de demente-
rende bijvoorbeeld: We hebben gis-
teren boerenkool gegeten. Vervol-
gens antwoord de partner: Nee, ro-
de kool, dat weet je toch? Vervol-
gens ontstaan hieruit een doello-
ze discussie. Wat maakt het uit of 
het boerenkool of rode kool was? 
Ga mee in de belevingswereld en 
spreek de dementerende niet te-
gen.” Uit de reactie van het pu-
bliek bleek dat er veel herkenbaar-
heid was in deze situatie. Iemand uit 
het publiek had ook nog een aan-
tal tips: ‘’Spreek rustig en articuleer 
duidelijk”, zei hij, ‘’Stel één vraag te-
gelijk en geef mij ook maar één op-
dracht tegelijk, anders raak ik in de 
war.’’ Verder gaf iemand anders uit 
het publiek nog de tip om te blijven 
lachen. “Dramatiseer mijn ziekte-
beeld niet, maar hou het luchtig. Op 
die manier is het makkelijker om er 
mee om te gaan.’’ Het was een fijne 
middag waarbij het publiek de kans 
heeft gehad hun vragen en zorgen 

Handwerken in 
Ontmoetingskerk

Rijsenhout - Gezelligheid kent 
geen tijd! In februari waren 17 en-
thousiaste vrouwen actief bij de 
hobbyclub. Geweldig leuk! Woens-
dag 1 maart staat om tien uur in de 
Ontmoetingskerk aan de Werf de 
koffie en de thee weer klaar. Neem 
breiwerk, haken, patchwork of an-
dere hobby mee. Ook zonder dat, 
welkom hoor. Heb je leuke patronen 
of iets gemaakt? Neem het mee! 
Naast handwerken is het zeker fijn 
zo mensen te ontmoeten die je nog 
nooit eerder gesproken hebt. Daar-
om iedereen uit Rijsenhout is harte-
lijk welkom. Voor meer inlichtingen: 
Adrie van Limpt via 0297-320799, 
Gre Tuinstra via 0297- 331545 of El-
sa Sluijs via 0297-320323.

Zangdienst in Dorpskerk 
met mannenkoor
Aalsmeer - Zondagavond 5 maart 
om 19.00 uur is er een bijzondere 
zangdienst in de Dorpskerk in de 
Kanaalstraat. Medewerking wordt 
verleend door het Interkerkelijk 
Mannenkoor Haarlemmermeer on-
der leiding van Hans van Noord. 
Het Interkerkelijk mannenkoor, be-
staande uit 70 leden, komt liederen 
zingen over Gods liefde en trouw. In 
deze bijzondere zangdienst hoopt 

dominee E.J. Westerman voor te 
gaan. Samen met de gemeente zul-
len onder andere de liederen ‘Alles 
wat adem heeft’ en ‘Glorie Halleluja’ 
gezongen worden. Hans van Noord, 
de dirigent van het koor, hoopt ook 
de gemeentezang te begeleiden op 
het orgel. U zult ongetwijfeld genie-
ten van het mannenkoor, de gespro-
ken woorden, de samenzang en het 
orgelspel.

Oecumenisch op weg naar Pasen
Twaalfde Passieronde Raad 
van Kerken Aalsmeer
Aalsmeer - De Raad van Kerken 
Aalsmeer organiseert in de tijd voor 
Pasen, de zgn. Veertigdagentijd die 
op Aswoensdag begint, voor het 
twaalfde jaar een Passieronde langs 
Aalsmeerse en Kudelstaartse ker-
ken om wekelijks halt te houden 
voor een meditatief moment van 
stilte en inkeer. De Veertigdagentijd 
wordt ook wel Vastentijd genoemd. 
Een tijd van bezinning en meditatie. 
Al vrij vroeg in de geschiedenis van 
de kerk was er sprake van een Veer-
tigdagentijd. Veertig is een symbo-
lisch bijbels getal. De tocht van het 
volk Israël door de woestijn op weg 
naar het beloofde land duurde veer-
tig jaar. De voorbereidingstijd van 
Jezus op zijn roeping duurde veertig 
dagen. Veertig dagen in de woestijn, 
een tijd van beproeving en onder-
zoek voor hij actief werd in woord 
en daad. Veertig dagen of jaren in 
de woestijn werden zo een sym-
bolisch beeld van de tocht van de 
mens door de woestijn van het le-
ven. Zo biedt de traditie een veel-
heid aan aanknopingspunten om te 
bezinnen op de eigen voorbereiding 
op Pasen. Het is verheugend dat ve-
le kerken in de Veertigdagentijd ook 
dit jaar gezamenlijk op pad naar Pa-
sen willen gaan. Een gezamenlijke 

pelgrimstijd op weg naar Pasen.
Op zes woensdagavonden bent u 
van harte welkom in één van de ker-
ken. Elke deelnemende kerk geeft 
op eigen wijze inhoud aan het half 
uur van samenkomst. 
De Passieronde begint met een 
(eucharistie)viering op Aswoens-
dag, 1 maart, in de Oud-Katholieke 
Kerk aan de Oosteinderweg 394. De 
dienst met asbestrooiing en com-
munie begint om 19.15 uur en duurt 
ongeveer een uur. De overige bij-
eenkomsten zijn van 19.15 tot 19.45 
uur. De andere ‘haltes’ in 2017 zijn:
15 maart Doopsgezinde Kerk in de 
Zijdstraat; 
22 maart Karmelkerk aan de Stom-
meerweg; 
29 maart RK Kerk Sint Jan Geboor-
te Kudelstaart; 
5 april Open Hof Kerk in de Opheli-
alaan. Aansluitend: Lezing kunst en 
religie: de veertig dagentijd door ds. 
Anne-Marie van der Wilt, kunste-
naar en theoloog. Aanvang: 20.00 
uur, inloop met koffie of thee om 
19.45 uur, Einde circa 22.00 uur. Vrij 
entree. 
En 12 april: Lijnbaankerk aan de 
Lijnbaan. Kom in de Veertigdagen-
tijd oecumenisch in beweging: Doe 
ook aan de Passieronde mee!

Aalsmeer - Op zondag 26 februari wordt in de Oud Katholieke kerk weer een 
dienst gehouden voor iedere belangstellende. Aanvang is 16.00 uur en voor-
ganger is pastor Jacob Spaans. Het orgel zal bespeeld worden door Bart Son-
nenschein. Voor de schriftlezingen draagt Lisette Visser-Moleman zorg. Tij-
dens deze dienst is er slechts één collecte bestemd voor de eigen kerk. Na af-
loop staan koffie en thee klaar. Adres: Oosteinderweg 394.

Dienst in Oud Katholieke kerk

Ophaaldienst 
oud papier

Rijsenhout - Zaterdag 25 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 dat alle inwoners het 
papier in tilbare dozen aan de rand 
van de weg plaatsen. De opbrengst 
van het oud papier komt ten goede 
aan beide verenigingen. Daarna is 
de eerstvolgende ophaalronde za-
terdag 25 maart. 

Collecteren voor 
het Reumafonds

Kudelstaart - Ook dit jaar word er 
weer gecollecteerd voor het reuma-
fonds en wel in de week van 13 tot 
en met 18 maart. Alleen zijn er wat 
collectanten door omstandigheden 
afgehaakt (onder andere operaties, 
vakantie, zwangerschap en studie) 
en is men voor de Amperestraat, 
Darwin- en Voltastraat, Galileistraat, 
van Leeuwenhoekstraat en Links-
buitenstraat en Midvoordreef (on-
even) op zoek naar vijf à zes nieuwe 
collectanten. Heeft u/jij in de week 
van 13 tot en met 18 maart één à 
twee uur over? Meld u/je zich dan 
aan bij Gerrit ter Reehorst via 06-
10592188.

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 el-
kaar een meditatieve viering te hou-
den op vrijdagavond 24 februari om 
20.30 uur. Daarna is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. 

uit te spreken. Natuurlijk was er de 
kans om elkaar advies en tips te ge-
ven en de conclusie was duidelijk: 
Heb je twijfels? Bespreek deze met 
je huisarts! De volgende informatie-
bijeenkomst gaat plaatsvinden op 
11 mei. Het onderwerp zal zijn: juri-
dische aspecten. Deze bijeenkomst 
wordt gehouden in het Ontmoeting-
centrum in gebouw Irene in de Ka-
naalstraat 12.

Dienst met ds. J. Markus uit Hel-
louw en 16.30u. Dienst met ds. 
C.D. Affourtit uit Amsterdam.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. Kloosterhof, Eucharis-
tieviering. Zondag 9.30u. Eucha-
ristieviering met m.m.v. Klein koor. 
Om 14u. Poolse dienst met Krzysz-
tof. Woensdag 1 maart 17u. viering 
in Kloosterhof en Poolse dienst in 
Karmelkerk. 18.45u. Eucharistie-
viering m.m.v. Karmelkoor.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 16u. 

Dienst met pastor Jacob Spaans. 
Orgel: Bart Sonnenschein. Schrift-
lezingen: Lisette Visser-Moleman. 
Op 1 maart 1e dienst Passieronde 
Aalsmeer van 19.15 tot 20u.

   Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. W.T. 
Knoeff uit Hoofddorp.

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

Zondag 10u. Dienst.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. Zon-

dag 9.30u. Dienst o.l.v. Parochia-
nen m.m.v. dames- en herenkoor. 
Woensdag 1 maart 19u. Woord-
communieviering.

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteun-

punt Seringenhorst in de Parklaan 
27 op dinsdag 7 maart met Hoite 
Slagter, ‘Hoogtepunten uit het 
boek Job’.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeen-
komst op maandag 6 maart met 
ds. Coen van Hoogstraten. 

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
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met ds. Jan Martijn 
Abrahamse.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 

10u. Dienst. Spreker: Jaap Spaar-
gaarden. Babyoppas en kinder-
werk aanwezig. 

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

10u. Dienst met ds. E.J. Wester-
man en 16.30u. Dienst met ds. K. 
Muller. Oppasdienst kinderen 0-3 
jaar en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst 

met br. Jan Broere sr. Collece: 
Doopsgezind Wereldwerk. Oppas 
op aanvraag: oppas@dgaalsmeer.
nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. Dienst met ds. T.H.P. 
Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.  

Zondag 10u. Dienst met dhr. R. 
Hondsmerk, Dordrecht. Organist: 
R. van Delft. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. Dienst met ds. 
F. v/d Bosch uit Katwijk. Organist: 
Cees Verschoor. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Bart Doornweerd. Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. Dovenvertolking en verta-
ling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 10u. 

 Zondag 
26 februari

Wie mist zijn 
of haar kat?

Kudelstaart - Sinds ongeveer een 
week ‘woont’ er regelmatig een on-

bekende kat in de tuin van Florence 
in de Van Swietenstraat. Ook haar 
buren hebben het dier al diverse 
malen zien lopen, met name tussen 
de flats aan de Van Swietenstraat en 
de Van Heyningenstraat. Het gaat 
om een cyperse kat met witte bef en 
witte pootjes. Hij ziet er verzorgd uit, 
al voelt zijn vacht tamelijk ruw aan. 
“Hij mist kennelijk zijn thuis en wil 
dolgraag naar binnen, hetgeen niet 
kan vanwege mijn eigen kat”, vertelt 
Florence. Zij hoopt dat de eigenaar 
zich snel meldt om zijn of haar kat 
weer in de armen te kunnen slui-
ten. Contact opnemen kan via 0297-
324748.









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 hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde 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 Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende 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 burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
23 februari 2017

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.

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

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

- Zonnedauwlaan 20, 1433 WB (Z-2017/008839), het plaat-
sen van 2 airco units aan de zijgevel van de woning

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend. 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 
- Fuutlaan 9, 1431 VN (Z-2016/068443), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
14-02-2017

- Aalsmeerderweg 25, 1432 CG (Z-2016/064298), het aan-
leggen van een in- en uitrit en het plaatsen van een dam. 
Verzonden: 15-02-2017

- David van Baerlehof 1 t/m 22 en Anthony Godinweg 1 t/m 
29 (Polderzoom sectie C perceelnr. 2956, 5348 en 7137 
(alle gedeeltelijk), 1431 EK (Z-2016/067720), het bouwen 
van twee appartementengebouwen (22 en 29 app.) met 
op de begane grond bestrating naar de voordeur en ter-
rasbestrating met privacyscherm tussen de terrassen. Ver-
zonden: 16-02-2017

Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.. 

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Mijnsherenweg 32, 1433 AS (Z-2017/007535), het slopen 

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

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Hornweg 185, 1432 GH (Z-2016/067079), een aanbouw 

aan de achterzijde ten behoeve van een voorraadmagazijn, 
een terras aan de voorzijde, een interne verbouwing met 
aan de voorzijde een bakkerij met zitjes en het veranderen 
van de voorgevel. De beslistermijn is verlengd met 6 we-
ken.

- Japanlaan naast nr. 17, 1432 DK (Z-2016/067937), het 
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van 
een logiesgebouw (short stay), het plaatsen van een erfaf-
scheiding, het overkappen t.b.v. parkeerplaatsen, stalling 
fietsen, rokersplaats en containers en het aanleggen van 
een in- en uitrit. De beslistermijn is verlengd met 6 weken.

Procedure afgebroken*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) in te trekken. 
- Uiterweg 302A, 1431 AW (Z-2016/066352), het legalise-

ren van een inrichting botenbergingwerkplaats. Toelich-
ting: de aanvraag is door de aanvrager ingetrokken.

Tegen de intrekking van deze vergunning(en) kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan 
de onderkant van deze advertentie.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

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

gelet wordt op verkeershinder. Wij zullen, indien dit noodza-
kelijk is, verbaliserend optreden. U kunt hierbij denken aan de 
volgende parkeersituaties waarop wordt gelet:
- dubbel parkeren;
- parkeren in stopverbod;
- parkeren op het trottoir;
- stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat;
- parkeren buiten de vakken in een woonerf;
- rijden tegen de verplichte rijrichting in.
Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u tijdens kan-
tooruren contact opnemen met: team HOR van de gemeente 
Amstelveen-Aalsmeer op tel.: 020-5404911.

VERGADERING DONDERDAG 2 MAART 2017
Agenda voor de gecombineerde vergadering van de commissie 
maatschappij en bestuur en ruimte en economie op donderdag 
2 maart 2017, 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  gecombineerde Commissie Maatschappij 
  en Bestuur en Ruimte en Economie, de 
  heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio 
  Amsterdam-Amstelland
20.30 4. Algemene Plaatselijke Verordening 
  Aalsmeer 2017
21.00 5. Afvalplan 2017-2021
22.00 6. Regionale samenwerking
22.15  Vragenkwartier
22.30  Sluiting

BESLUIT WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING IN 
AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK 
GEBIED OOST, AALSMEERDERWEG 83A

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de 
Wabo, bekend dat zij de aanvraag om omgevingsvergun-
ning in afwijking van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Oost, Aalsmeerderweg 83a ten behoeve van Schipholparkeren 
heeft geweigerd. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 
Z-2016/024693. In het recent vastgestelde bestemmingsplan 
Landelijk Gebied Oost is voor het huidige gebruik van lang-
parkeren op deze locatie specifiek overwogen dit gebruik niet 
positief te bestemmen gelet op de zeer grote verkeersaantrek-
kende werking van deze functie. Bovendien is het initiatief 
in strijd met de op 23 januari 2014 door de gemeenteraad 
van Aalsmeer vastgestelde ‘Beleidslijn Schipholparkeren’. Er 
bestaat geen aanleiding van het recent vastgestelde bestem-
mingsplan en van de beleidslijn af te wijken.

Inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, het besluit weigering om-
gevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing liggen van 
24 februari 2017 t/m 6 april 2017 (6 weken) op de volgende 
wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag t/m 
vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is 
de balie open van 8.30-20.00 uur.

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis 
van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via 
centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en 
woensdag tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-
16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur).

Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een belang-
hebbende die ten aanzien van het ontwerpweigeringsbesluit 
van de omgevingsvergunning tijdig bij het college van bur-
gemeester en wethouders een zienswijze heeft kenbaar ge-
maakt en door een belanghebbende die kan aantonen daartoe 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, beroep worden 
ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht 
(Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). 
Tevens kan hierbij een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend. Het is voor burgers ook mogelijk om digi-
taal beroep in te dienen via de link: 
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20
overheidsorganisatie/33.

THEATERVOORSTELLING OVER OUDERMISHANDELING
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland organiseert in samenwer-
king met theatergroep DRANG een theaterstuk over ouderen-
mishandeling; BROOS. De voorstelling is voor iedereen; ou-
deren, mantelzorgers, buren, familieleden, theaterliefhebbers, 
hulp- en zorgverleners. DE TOEGANG IS GRATIS. De dichtstbij-
zijnde voorstelling voor Aalsmeer is dinsdag 4 april om 14.30 
uur Noorddamcentum, Noorddammerweg 1 Amstelveen. Wilt u 
de voorstelling bijwonen, s.v.p. aanmelden via email-adres: 
reserveringen@drang.nl of 070-3464545. Vergeet niet door te 
geven met hoeveel personen u komt.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Hornweg 87, 1432 GE (Z-2017/008058), het oprichten van 

een bedrijfspand
- Westeinderplassen (Sectie H nr. 2835), nabij Uiterweg 

134, 1431 AS (Z-2017/008144), het plaatsen van een 
blokhut en berging

- Dirkjespeerstraat 16, 1432 LK (Z-2017/008036), het wijzi-
gen van de zijgevel d.m.v. vervangen openslaande deuren 
door een dubbel raam

- Copierstraat 2, 1433 NS (Z-2017/008052), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van ar-
beidsmigranten

- Uiterweg 32, 1431 AN (Z-2017/008204), het wijzigen van 
de gevel van het Tuinhuis van de Historische Tuin

- Zijdstraat 75, 1431 EB (Z-2017/008675), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. horeca

- Lisdoddestraat 90, 1433 WH (Z-2017/008791), het oprich-
ten van een woonhuis en berging

- Citroenvlinderstraat 99, 1432 MC (Z-2017/008900), het 
realiseren van een balkon door het optrekken van de be-
staande gevel van de woning 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN 
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. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar 
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-
smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

 
Bøasæter S. 15-09-1982 16-02-2017
Herzog T.G.E. 29-07-1973 15-02-2017
Kenter O. 02-08-2004 16-02-2017
Kenter Y. 13-11-1988 16-02-2017
Kenter M. 09-03-1979 16-02-2017
Kenter D. 15-07-2011 16-02-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling 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 15 MAART GEMEENTEHUIS AALSMEER 
ZIJN DE BALIES VANAF 14.00 UUR GESLOTEN 

EN IS ER GEEN AVONDOPENSTELLING

LAAT UW STEM HOREN!
TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

Op woensdag 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer. Laat uw stem niet verloren gaan en ga stem-
men!

U kunt stemmen in ieder stemlokaal in Aalsmeer
Met uw stempas kunt u in elk stemlokaal in Aalsmeer stem-
men. Het stembureau dat op uw stempas staat vermeld, is 
slechts een voorbeeld. Vergeet niet uw stempas en een geldig 
identiteitsbewijs mee te nemen. Zonder deze documenten is 
het niet mogelijk uw stem uit te brengen. Als u zelf niet kunt 
stemmen, kunt u iemand machtigen. Eind deze week ontvangt 
u uw stempas en de kandidatenlijst begin maart.

Geen stempas ontvangen?
Wanneer u deze week geen stempas ontvangt, kunt u een ver-
vangende stempas aanvragen. Kom naar het gemeentehuis en 
neem een geldig identiteitsbewijs mee. Aan de balie trekken 
wij uw oude stempas administratief in. Dan kan niemand meer 
met uw oude stempas stemmen. U krijgt een nieuwe stempas 
uitgereikt. Alleen met deze nieuwe stempas kunt u stemmen. 
Waar u kunt stemmen, hoe u iemand kunt volmachten en an-
der handige informatie over de verkiezingen vindt u op: www.
aalsmeer.nl 

WERKZAAMHEDEN WATERLEIDING HOOFDVELD VVA
Op dinsdag 21 februari as. wordt gestart met het verwijderen 
van een loze waterleiding op het voormalige hoofdveld VVA. 
De werkzaamheden nemen naar verwachting zeven werkdagen 
in beslag.

ACTIE CONTROLE VERKEERSHINDER RONDOM SCHOLEN
Bij regelmatige controles hebben de politie en team Handha-
ving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente Amstelveen-
Aalsmeer geconstateerd dat er gevaarlijke verkeerssituaties 
rondom de scholen plaatsvinden. Van maandag 27 februari 
t/m vrijdag 3 maart 2017 start team HOR in samenwerking 
met de betreffende wijkagent van de politie een actie waarbij 



Vogelbeurs in De Baccara
Aalsmeer - Op zondag 26 februari organiseert Vogelver-
eniging Aalsmeer een grootse vogelbeurs in hal De Bacca-
ra in de Baccarastraat. De beurs is open van 10.00 tot 12.30 
uur. Iedere vogelliefhebber is welkom om vogels te kopen, 
te verkopen, te ruilen of rond te kijken en vragen te stellen 
over vogels, voedsel en huisvesting. De entree bedraagt 1 
euro voor iedereen die komt kijken of kopen. Met het en-
treebewijs maken bezoekers kans op een leuke attentie. De 
verkoop van eigen vogels is gratis, zowel voor leden als be-
zoekers. Aanwezig zijn diverse soorten vogels, zoals tropi-
sche vogels, kanaries en kromsnavels. Ook diverse soor-
ten zaden en zaadmengsels en vogelkooien worden te koop 
aangeboden. De vogelvrienden van Aalsmeer bezitten het 
keurmerk van de Nederlandse bond van vogelliefhebbers, 
voor het diervriendelijk behandelen van vogels met in acht 
neming van de milieueisen die tot heden van kracht zijn. 
Voor inlichtingen: 06-10666878.

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Visserstraat 10 - 1431 GJ Aalsmeer
Foto Kruyt Raadhuisplein 15 Aalsmeer
Foto de Boer Zijdstraat 43 Aalsmeer
Annemieke’s Kramerie Machineweg 3 Aalsmeer
Wittebol Wijn Ophelialaan 116 Aalsmeer
DA Drogisterij De Horn Beethovenlaan 54 Aalsmeer
DIO Drogisterij Anna Einsteinstraat 85a Kudelstaart

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.meerbode.nl

GRATIS kAbAALTJES WORdEN GEPLAATST ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Foto’s: www.kicksfotos.nl

Jeugdcarnaval, Prinsenbal en Optocht

Carnaval in Poelgilderdam
Kudelstaart - Van 23 februari tot en 
met 1 maart is het weer carnaval in 
Kudelstaart. Dit jaar dompelt Poel-
gilderdam zich in de feestvreug-
de rond het thema ‘Een dubbelzin-
nig carnaval’. Voor de tweede keer 
gaat Prins Peter den Derde de geor-
dende chaos leiden en samen met 
zijn Raad van Elf heeft hij de nodige 
voorbereidingen getroffen voor een 
carnavalsweek voor jong en oud. 

Regels!
Tijdens het gehele carnaval gelden 
de volgende regels: Legitimatie is 
voor iedereen verplicht. Geen legi-
timatiebewijs betekend geen toe-
gang. In verband met de nieuwe al-
cohol regelgeving wordt er streng 
gecontroleerd. Dit betekent dat 
deelnemers jonger dan 18 jaar die 
alcohol consumeren direct worden 
uitgesloten van de optocht en/of het 
feest. Dit geldt ook voor de perso-
nen van 18 jaar of ouder die alcohol 
verstrekken aan personen onder de 
18 jaar. De organisatie is genood-
zaakt deze regels streng te hante-
ren. Het niet naleven van deze re-
gels levert onnoemelijk hoge boetes 
op. Om dit jaar maar ook volgende 
jaren het carnaval tot een succes 
te maken, wordt aan alle bezoekers 
gevraagd mee te werken en zich te 
houden aan de regels. 

Optocht
Net als vorig jaar gaat de carnavals-
week van start met de loting voor de 
optocht. Op donderdag 23 februari 
om 20.11 uur moet minstens één af-
gevaardigde van elke deelnemende 
kar aanwezig zijn in het Dorpshuis 
om via een loting de volgorde van 
de stoet te bepalen. Niemand aan-
wezig betekend niet meerijden! De 
grote optocht gaat zondag 26 fe-
bruari om 11.41 uur van start bij het 
Dorpshuis. Opgeven voor deelname 
aan de optocht is helaas niet meer 
mogelijk, maar langs de weg kijken 
en daarna meefeesten in de dorp-
staveerne is natuurlijk ook heel ge-
zellig. De toegang is gratis. 

Kinderactiviteiten
Voor de kinderen is er ook genoeg 
te beleven. Op vrijdag 24 februa-
ri vanaf 19.11 uur kunnen de voet-
jes van de vloer tijdens het jeugd-
carnaval. Toegang is 1 euro en na-
tuurlijk ligt er een prijs klaar voor de 
mooist verklede persoon. Ook zater-
dagmiddag 25 februari staat in het 
teken van de jeugd. Allereerst is het 
tijd voor de kinderoptocht. Om 13.11 
uur kan alle jeugd zich verzame-
len op de parkeerplaats achter De 
Dorpstaveerne. Vanaf daar gaat de 
stoet met versierde wagens en fiet-
sen woonwijk De Rietlanden, waar 
omstreeks 13.41 ballonnen worden 
opgelaten vanaf het schoolplein. 
Daarna gaat de stoet verder om uit-
eindelijk te eindigen bij De Dorpsta-

veerne, waar de prijsuitreiking voor 
de mooiste kar plaatsvindt en het 
nog tot 16.41 uur feest is. Deelna-
me en toegang is gratis, opgeven is 
niet nodig. 

Prinsenbal
Het Prinsenbal op zaterdagavond 
25 februari belooft weer een enorm 
feest te worden met de meest fan-
tastisch aangeklede bezoekers. 
Wethouder Ad Verburg en Prins Pe-
ter den Derde zullen op deze avond 
de officiële overdracht van de sleu-
tel doen, waarmee Prins Peter een 
week lang zijn scepter mag zwaai-
en over Poelgilderdam. Het Prin-
senbal begint om 20.11 en eindigt 
om 01.41. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Gall & Gall Kudelstaart en kos-
ten 15 euro per stuk. Toegang van-
af 16 jaar. 

Afterparty
Maandag 27 februari gaat de Raad 
van Elf gewapend met fruitmand-
jes op bezoek bij de ouderen en zie-
ken in Kudelstaart. ‘s Avonds is het 
opnieuw feest in De Dorpstaveer-
ne. Om 20.11 opent Prins Peter den 
Derde de Blauwe Maandag. Een 
soort afterparty voor de echte car-
navalsvierders. Carnavalskleding is 
deze avond niet verplicht, maar ver-
hoogt natuurlijk wel de feestvreug-
de! De toegang op deze avond is 
gratis. Op dinsdag 28 februari gaan 
De Pretpeurders allereerst op be-
zoek bij Het Kloosterhof. Daarna 
wordt het carnaval in De Dorpsta-
veerne in stijl afgesloten met het Se-
niorenbal. Hiervoor wordt de jeugd 
van vroeger uitgenodigd in de Dorp-
staveerne om er weer een gezellige 
middag van te maken. Aanvang is 
om 14.11 uur en de middag eindigt 
om 17.11 uur, ook op deze dag is de 
toegang gratis. 
Voor diegenen die het carnaval op 
een traditionele wijze willen afslui-
ten is er op woensdagavond 1 maart 
om 19.00 uur een kerkdienst in de 
R.K. Kerk Sint Jan Geboorte waar je 
het askruisje kunt halen. De exac-
te routes, uitgebreid programma 
en verdere informatie is te lezen op 
www.pretpeurders.nl.

In de Ontmoetingskerk
Verhaaldienst ‘De 
mond van een vriend’
Rijsenhout - Zondag 12 maart om 16.30 uur een verhaaldienst 
in de Ontmoetingskerk aan de Werf. Thema is ‘De mond van een 
vriend’. Het verhaal wordt verteld door Hans Bouma, voor het 
muzikale- en zanggedeelte (met alle aanwezigen) neemt André 
Keessen achter het orgel plaats. Judas, wie is hij? Onnoemelijk 
veel is er over hem getheologiseerd, gefilosofeerd, zoveel beel-
den heeft men van hem geconstrueerd. Hij zou de satan zijn, de 
satan in eigen persoon. Iemand die er alles voor over heeft om 
zichzelf te verrijken. Iemand met ernstige depressies, eigenlijk 
niet toerekeningsvatbaar. Zelf vertelt hij nu bij monde van Hans 
Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als verrassend verhaal 
waaraan organist André Keessen muzikaal deelneemt. Judas op 
het land van de pottenbakker, inmiddels een dodenakker. Terug-
blikkend, evaluerend, wanhopig zoekend naar zijn identiteit. Wie 
is hij? Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. Na 
afloop is hij hier te spreken. De auteur is bereid boeken en bun-
dels te signeren.

Expositie, boekenmarkt, simulator
Tiende Spitfiredag in Crash 
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 organiseert zaterdag 4 maart 
aanstaande de jaarlijkse Spitfiredag. 
Het is de tiende keer dat dit evene-
ment plaats vindt. Ook is het 81 jaar 
geleden is dat het prototype van dit 
Engelse gevechtsvliegtuig, de Spiti-
fre, in 1936 voor de eerst het lucht-
ruim koos. Deze dag draait zeker 
ook om de Spitfire met code 3W-S, 
die in het museum is te bewonde-
ren. In 2003 kwam deze naar  Crash 
en sindsdien is het een publieks-
trekker binnen de collectie en de 
tentoonstellingen rond de luchtoor-
log in de Tweede Wereldoorlog. Be-
zoekers kunnen oog in oog staan 
met deze legende in de Spitfirehal. 
Of kennis nemen van het verhaal 
van de Australische Spitfirepiloot 
John D. Carmichael die op 21 febru-
ari 1945 noodgedwongen zijn vlieg-
tuig verliet en aan de grond kwam 
in Abbenes. Onderdelen van zijn ge-
crashte Spitifre sa-
men met veel foto-
materiaal en docu-
menten zijn te zien 
in het museum.
Na het succes van 
vorig jaar is er ook 
weer de Flightsi-
mulator. Demovlie-
gen met een Spit-
fire en het ook zelf 
eens proberen met 
de WO2 legende ‘te 
vliegen’. De simula-
tor demo wordt dit-
maal verzorgd door 
de Virtual Royal Ne-

therlands Air Force/ vRNLAF 
Naast de boekenmarkt en verkoop 
vliegtuigmodellen, waar zowel 2e 
hands als ook nieuwe exemplaren 
te koop zijn en de openstelling van 
de Spitfire hal is er om 13.00 uur een 
lezing over de Spitfire door Hans 
Walrecht. Deze is gratis toegankelijk 
voor bezoekers van ons museum.
Het Crash Luchtoorlog- en Ver-
zetsmuseum ’40-’45 is geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur en is geves-
tigd in het Fort bij Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeer-
derbrug (nabij Rijsenhout). De toe-
gang bedraagt 3,50 euro voor vol-
wassenen en 1,50 euro voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. Donateurs 
van de stichting en veteranen heb-
ben gratis toegang. Voor meer infor-
matie over de collectie van het mu-
seum en het werk van de Stichting 
CRASH ’40-’45 kan men kijken op 
de website www.crash40-45.nl of op 
de facebookpagina.

Maximaal twintig deelnemers
Workshop Handletteren 
in het Boekhuis
Aalsmeer - Na het kleuren voor 
volwassenen is er een nieuwe hype 
losgebarsten: handletteren! Het gaat 
hier om letters tekenen, een soort 
schoonschrijven op een eigentijdse, 
losse manier. Zwelletters met krul-
len en eenvoudige versieringen en 
zo een eigen stijl ontwikkelen.
Docent Annefie van Itterzon heeft 
inspirerende voorbeelden. Vrijdag 
17 maart geeft zij een workshop 
in het Boekhuis! Je krijgt informa-
tie over de basisbeginselen en gaat 
zelf aan de slag, waarbij het de be-
doeling is dat je spreuken en wijs-
heden op een unieke manier weer-
geeft. Nog een stap verder is het il-
lumineren van letters met bloemen, 
lintletters en de lemniscaat. Aan de 
hand van gerichte oefeningen ont-

staan de mooiste handletterwer-
ken. Denk aan cadeaulabels, mono-
grammen, wenskaarten en geteken-
de liefdesbrieven.
Handletteren is een heerlijke am-
bachtelijke bezigheid, het brengt 
rust en geeft nieuwe energie. Aan 
de slag dus!
De workshop is vrijdag 17 maart van 
20.00 tot 22.00 uur in het Boekhuis, 
Zijdstraat 12 in het Centrum. In-
schrijven kan vanaf heden en kost 
30 euro. Dit is inclusief het boek 
‘Handlettering doe je zo’ (of een an-
der handletterboek als je dit boek al 
hebt) en een Itoya calliegrafiepen. 
Er is ruimte voor maximaal twin-
tig deelnemers. Inschrijven kan via 
boekhuis@boekenhof.nl, bel 0297-
324454 of kom naar de winkel.

Officiële Mededelingen
23 februari 2017

CONCEPTVERGUNNING DRANK- EN HORECAWET***
- Beethovenlaan 120 (Z-2016/059254) Football Club Aals-

meer 
Op grond van artikel 6 van de Drank- en Horecawet leg ik de 
conceptvergunning met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken vanaf 14 februari 2017 voor een ieder gedurende zes we-
ken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis bereikbaar 
via tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van 
de afdeling vergunningen voor uw vragen over vergunningen. 
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk 
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het conceptbesluit naar 
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij 
de burgemeester van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Wij maken u erop attent dat slechts be-
roep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit 
en men belanghebbende is.

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 adver-
tentie.
- Nova Zembla, Westeinderplassen (Z-2017/004833), 

groepskamperen op scoutingeiland van 1 april 2017 tot 1 
april 2022, verzonden 21 februari 2017

- Praamplein (Z-2017/067807), Feestweek Aalsmeer van 3 
t/m 9 september 2017, verzonden 21 februari 2017

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

- Sportlaan 43A (Z-2017/007097) verjaardagsfeest op zater-
dag 25 februari 2017, verzonden 17 februari 2017

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

TER INZAGE
t/m 23-03-17 Omgevingsvergunning in afwijking van het 

bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-
meerderweg (naast) 378 (Z-2016/036160) 
(aanvraag voor omgevingsvergunning, de om-
gevingsvergunning (beschikking), de ruimte-
lijke onderbouwing, het besluit hogere grens-
waarden en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken)

t/m 23-03-17 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning 
in afwijking van het bestemmingsplan Uiter-
weg Plasoevers 2005, Uiterweg 228 kwek (Z-
2015/058542). ( aanvraag voor omgevings-
vergunning, de omgevingsvergunning (ont-
werp-beschikking), de ruimtelijke onderbou-
wing en de overige daarop betrekking hebben-
de stukken)

t/m 30-03-17 Bestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen 2016’ met 
de daarop betrekking hebbende stukken

t/m 30-03-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het besluit 
weigering omgevingsvergunning en de ruim-
telijke onderbouwing m.b.t. Aalsmeerderweg 
83a (Z-2016/024693)

t/m 31-03-17 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de be-
schikking, de ruimtelijke onderbouwing, het 
besluit hogere grenswaarde en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 
beschikking omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan Landelijk Ge-
bied Oost, Aalsmeerderweg 341 (uitgebreide 
procedure) en een besluit hogere grenswaar-
den Wet geluidhinder

t/m 06-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het besluit 
weigering omgevingsvergunning en de ruim-
telijke onderbouwing m.b.t. afwijking van het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-
meerderweg 83a t.b.v. Schipholparkeren. (Z-
2016/024693)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.
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Muziek/Cabaret
Vrijdag 24 februari:
* Dancefeest ‘Exposed’ voor jonge-
ren in N201, Zwarteweg met rapper 
Josylvio vanaf 21u.
* Tribute Rage Against the Machine 
in The Shack, Oude Meer v/a 22u.
Zaterdag 25 februari:
* Cabaret door Vincent Geers in 
Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 26 februari:
* Danceclassics met Kees Markman 
en Marcel Wilkes in De Jonge Heer-
tjes, Raadhuisplein vanaf 15u. 
* Plug & Play met optreden zanger 
Amado in The Beach, Oosteinder-
weg 247a vanaf 15u.
* Blues van Johnny Laporte in The 
Shack, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 16u.
* Pianist Jos van Beest met trio op 
Nieuwe Meer, Stommeerweg (pont-
je over) vanaf 16u. 
Vrijdag 3 maart:
* Bandbrouwerij voor muzikanten in 
N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.
* Sean Webster Band (UK) in The 
Shack, Oude Meer vanaf 22u.
Zaterdag 4 maart:
* Live Gigs in café Joppe, Wetering-
straat vanaf 21.30u.
* The New Rhytm Architects in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Hardcore United in N201, Zwarte-
weg van 22 tot 05u. 

Films
Donderdag 23 februari:
* Film ‘Demain Tout Commence’ in 
Bioscoop Aalsmeer om 18.45u. Ook 
dinsdag 28 februari om 21.15u.
24 en 27 februari:
* Drama Tonio in Bioscoop Aalsmeer. 
Vrijdag en maandag om 20u.
Woensdag 1 maart:
* Film van Siem Kooij over Aalsmeer 
vanaf 1960 voor 55+ in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad vanaf 15u.

Exposities
Zaterdag 25 en 26 februari:
* * Eerste Crash Radioweekend met 
demonstraties en lezing. Zaterdag 
en zondag van 11 tot 16u. In Fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. Zater-
dag 4 maart: Spitfiredag.
Tot en met 12 maart:
* Expositie ‘De Ploegh en route’ in 
het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9 
om 16u. Open: Donderdag tot en 
met zondag tussen 14 en 17u.
Tot en met eind maart:
* Portretten van Amanda Poortvliet 
bij PACA in Lakenblekerstraat.
Tot en met 1 april:
* Foto’s van Wendy Noordam bij ma-
kelaardij Eveleens in Punterstraat 2. 
Tot en met 9 april:
* Tentoonstelling Carnavale dell’Arte 
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg. Iedere zaterdag en zondag van 
13 tot 17u. 
Tot en met 13 april:
* Exposities Michael Glanz en pos-
ters van The Madness in gemeen-
tehuis. Te bezichtigen tijdens ope-
ningstijden.

Diversen
Donderdag 23 februari:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie Rijsenhout in De 
Reede, Schouwstraat vanaf 19.30u.
Vrijdag 24 februari:

* Combifun voor jeugd in The Beach, 
Oosteinderweg, 13.30 tot 16.30u.
* Schipper Henk van Leeuwen 
bij OVAK in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 14u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
24 februari t/m 1 maart:
* Carnaval met Pretpeurders in Ku-
delstaart met vrijdag jeugdcarna-
val (19.11u), zaterdag jeugdoptocht 
(13.11u) en prinsenbal (20.11u) en 
zondag optocht door dorp (11.41u). 
In en rond het Dorpshuis.
25 en 26 februari:
* Commedia dell’ Arte weekend in 
galerie Sous-Terre. Zaterdag 19.30u. 
diner met optreden Opera Familia 
en zondag 11-13u. Lezing met spel 
en muziek.
Zondag 26 februari:
* Vogelbeurs in De Baccara, Bacca-
rastraat van 10 tot 12.30u.
Maandag 27 februari:
* Cinesjasten uit Uithoorn te gast 
bij Videoclub Aalsmeer in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
Dinsdag 28 februari:
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 1 maart:
* Inloop bij Oost-Inn van 9.30 tot 
11.30u. Literaire avond van 19.45 
tot 21.30u. In de Mikado, Catharina 
Amalialaan 66.
* Handwerken in de Ontmoetings-
kerk, Werf, Rijsenhout vanaf 10u.
* Koffie in de Spil, Spilstraat, Ku-
delstaart vanaf 10u.
* Spelletjes voor ouderen (55+) 
in wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart van 14.30 tot 16.30u. 
* OVAK ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Vrijwilligersavond KWF Aalsmeer 
in The Beach, Oosteinderweg 247a 
vanaf 19.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 2 maart:
* Lezing over ‘Hoe Aalsmeer bloe-
mendorp werd’ bij Groei & Bloei in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 3 maart:
* SPIE-feest in The Beach, Oostein-
derweg. Bekendmaking thema’s ju-
niorrace en pramenrace v/a 20u.
10 en 11 maart:
* Vrijwilligersactie NLdoet, vrijdag 
en zaterdag klussen. Onder ande-
re corvee door SPIE op Westeinder-
plassen. Start 8u.
Zaterdag 11 maart:
* Kunst(kas)-wandeling in Centrum. 
Start 15u. bij atelier Carla Huson op 
het Stokkeland. 

Vergaderingen/Lezingen
Vrijdag 24 februari:
* Lezing Ron Moerenhout over reis-
boek ‘Laatste boot naar Sint-Hele-
na’ in Het Boekhuis, Zijdstraat, Cen-
trum vanaf 20u.
* Lezing en rondleiding Michael 
Glanz in gemeentehuis vanaf 15u.
Maandag 27 februari:
* Wijkoverleg De Dorper in De Ou-
de Veiling, Marktstraat vanaf 19.30u.
* Info-avond renovatie Hornmeer-
park in kantine FC Aalsmeer, Beet-
hovenlaan van 19 tot 21u.
Donderdag 2 maart:
* Openbare, gezamenlijk verga-
dering commissies Maatschappij 
en Bestuur en Ruimte en Beleid in 
raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.

Extra films deze voorjaarsvakantie
‘Demain Tout Commence’ 
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Vandaag, donder-
dag 23 februari, presenteert Bios-
coop Aalsmeer de film ‘Demain Tout 
Commence’. Samuel leidt een zorge-
loos leven aan de zonnige zuidkust 
van Frankrijk met veel feest en wei-
nig verantwoordelijkheden. Tot Kris-
tin, een van zijn vroegere veroverin-
gen, langskomt en vertelt dat hij de 
vader is van haar paar maanden ou-
de baby Gloria. 
Als Kristin ervandoor gaat en de ba-
by bij Samuel achterlaat vertrekt hij 
halsoverkop naar Londen om haar 
terug te brengen naar haar moeder, 
maar zonder succes. Vader en doch-
ter vestigen zich in Londen waar Sa-
muel als stuntman gaat werken en 
zich ontpopt tot een liefdevolle, on-
conventionele vader. Acht jaar la-
ter zijn hij en Gloria een onafschei-
delijk duo. Maar dan duikt de moe-
der van Gloria opnieuw op en wil ze 
haar dochter terug. Te zien om 18.45 
uur en dinsdag 28 februari om 21.15 
uur. De film duurt 117 minuten. 
 
Aangrijpend: ‘Tonio’
Op 23 mei 2010 wordt de 21-jarige 

Tonio van der Heijden door een au-
to geschept en in kritieke toestand 
naar het ziekenhuis gebracht, waar 
hij overlijdt. Het leven van zijn ou-
ders, die hun zoon op de intensive 
care zien overlijden, verandert dras-
tisch. 
Zijn bestaan laat een fantoom-
pijn achter bij zijn ouders, die in al-
les om hen heen en in henzelf aan 
hem herinnerd worden. Ze rouwen, 
maar moeten ook proberen te voor-
komen dat hun eigen levens in een 
neerwaartse spiraal van verdriet te-
rechtkomen. ‘Tonio’ is vrijdag 24 en 
maandag 27 februari om 20.00 uur 
te zien in Bioscoop Aalsmeer. De-
ze aangrijpende film duurt 100 mi-
nuten. 

Uiteraard trakteert de bios in Stu-
dio’s Aalsmeer aan de Van Cleeff-
kade op een scala aan (animatie)
films voor alle leeftijden, zeker de-
ze vakantieweek. Kijk voor meer in-
formatie op de website. Kaarten re-
serveren kan via 0297-753700, per 
mail via bioscoop@studiosaalsmeer.
nl en te koop in de bioswinkel. 

Centrum N201 veelzijdig: 
Rock, techno en meer!
Aalsmeer - De N201 is na een flin-
ke verbouwing begin februari weer 
open gegaan en inmiddels bruist 
het weer ieder weekend in het mu-
ziekcentrum aan de Zwarteweg. Af-
gelopen vrijdag 17 februari stond 
de Bandbrouwerij weer op het pro-
gramma. Muzikanten worden uit-
genodigd om met elkaar muziek 
te gaan maken, liedjes in te stude-
ren en te werken aan een optreden. 
Het was gezellig druk met opnieuw 
nieuwe gezichten voor de organisa-
toren Bart Vreken en Sander Jong-
kind. Alvast noteren: De volgen-
de Bandbrouwerij is over twee we-
ken, op vrijdag 3 maart vanaf 20.30 
uur. Aanmelden is niet nodig, ge-
woon binnen lopen maar met je gi-
taar, basgitaar, saxofoon, etc. De 
volgende dag, zaterdag 18 februa-

ri, iets heel anders in N201. De tech-
noparty Ongeschikt, heel geschikt 
om te dansen! Beide avonden ge-
ven goed aan dat N201 een diver-
siteit aan mogelijkheden biedt. Aan-
staande vrijdag 24 februari is het 
muziekcentrum het decor voor het 
door leerlingen van Westplas geor-
ganiseerde feest Exposed met en-
kele bekende dj’s voor jongeren. De 
danceparty is van 20.30 tot 01.00 
uur en de toegang bedraagt 5 eu-
ro in de voorverkoop en 7 euro aan 
de deur. Misschien ook alvast no-
teren: Op 4 maart Hardcore United 
van 22.00 tot 05.00 uur en 10 maart 
optreden rockband Alice Good van 
21.00 tot 01.00 uur. De toegang is 5 
euro. Kijk voor meer informatie op 
www.n201.nl
Foto: www.kicksfotos.nl

Kees Markman (links) en Marcel Wilkes tijdens editie één In de Zotte Wilg.

Kees en Marcel: “Vreselijk leuk”
Zondag editie twee Dance 
Classics in Jonge Heertjes
Aalsmeer - Zondag 26 februari is 
de tweede editie van Dance Classics 
met Kees Markman en Marcel Wil-
kes. Dit keer in restaurant De Jonge 
Heertjes op het Raadhuisplein. De-
genen die de afgelopen weken langs 
de Heertjes zijn gelopen, is het vast 
niet ontgaan. Twee enorme posters 
achter de ramen van de rookruimte 
waarop duidelijk de promotie voor 
de Dance Classic Show voor aan-
staande zondagmiddag wordt aan-
gekondigd. Dat er weer veel werk 
van gemaakt gaat worden, is dus 
wel weer zeker. Na het grote suc-
ces van de eerste editie zijn inmid-
dels de resterende acht edities bij 
de diverse horecagelegenheden on-
dergebracht. Het recept is zoals ge-
woonlijk weer duidelijk: Knus, spie-
gelbolletjes, cassettebandjes, dom-
me lampjes, lego blokjes, pac man 
en uiteraard zal bij binnenkomst het 
restaurant bijna niet meer herkend 
worden. Het idee met de aanvraag-
kaartjes was een succes, dus dat 
blijft een terugkerend item. Graaf 
even in je geheugen naar een leuk 
moment van vroeger en een daarbij 
behorende dansplaat, schrijf dat op, 
vermeld daarbij waarom deze plaat, 
en de Vinyl boys gaan voor jou op 
zoek naar de plaat en zijn verhaal. 
Spelregel is nog steeds: Als het 
maar lekker dansbare muziek is.
En natuurlijk is er voor iedereen de 
mogelijkheid om ook zelf in de pla-
tenbakken te zoeken en daar een 

idee op te doen voor je verzoekje, er 
zullen er weer genoeg staan om je 
over te verbazen. Om dan de plaat 
even zelf op te zetten, kan natuur-
lijk altijd. Nieuw de komende edi-
ties is het Oma Bob’s moment. Dit 
zal een maandelijks terugkerend 
item worden, dus laat je verrassen 
en geniet van de belachelijke mu-
ziek bij dit item… Ook de prijzenpot 
is weer aangevuld door fietsenma-
ker Bert de Vries, dus ook de quiz 
met de vraag ‘Welk grietje zingt dit 
liedje’ zal wederom gespeeld wor-
den. En als extra twee prijzen: Wat 
vrouwen graag willen weten van 
een man, en wat de mannen graag 
willen weten van een vrouw, dat 
belooft wat. Dus trek aanstaande 
zondag je dans-, werk- of ballet-
schoenen aan en hup naar de Jon-
ge Heertjes voor een prachtig por-
tie oude Dance Classics, uitsluitend 
gedraaid vanaf plaat!
De derde editie is op 19 maart, 
dan gaan de Vinyl Boys naar café 
Op de Hoek in Kudelstaart. In sep-
tember geopend, maar de heren 
gaan het nu alweer verbouwen tot 
Dance Classic Paleis. Kees en Mar-
cel tot slot: “Het wordt weer een 
middag waar het helemaal nergens 
over gaat, wat bijna niemand snapt, 
en daarom is het zo vreselijk leuk.” 
Aanvang is 15.00 uur en de toegang 
is gratis. Op het Raadhuisplein is 
voldoende (gratis) parkeergelegen-
heid, voor zowel auto’s als fietsen.

Serie jazzconcerten op zondag
Jazz met pianist Jos van 
Beest op Nieuwe Meer
Aalsmeer - Een serie optredens van 
Jos van Beest op de Nieuwe Meer, 
steeds op de laatste zondag van de 
maand, te beginnen aanstaande 
zondag 26 februari om 16.00 uur. Pi-
anist Jos van Beest neemt behalve 
zijn trio (met Erik Schoonderwoerd 
op bas en Ben Schröder op drums) 
steeds een bijzondere gast mee. 
De eerste keer is dat klarinettist en 
saxofonist Frits Kaatee.
Jos van Beest (1956) speelt voorna-
melijk lekker swingende standards, 
heel geschikt voor een muzika-
le zondagmiddag. Hij wordt niet al-
leen gewaardeerd door het jazzpu-
bliek in Nederland, maar geniet ook 
grote internationale faam. Hij is re-
gelmatig als pianist op uitnodiging 
te gast in Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Duitsland en België, maar is vooral 
zeer populair en veelgevraagd in… 
Japan!
Jos van Beest is muziekpromotor, 
muziekprogrammeur en presenta-
tor bij DJazz-TV van het program-
ma ‘Focus on Vocal Jazz’. Hij heeft 
inmiddels een dertiental albums op 
zijn naam staan en de release van 
zijn veertiende album zal binnenkort 
in Osaka (Japan) plaatsvinden. Zijn 

stukken zet hij vaak op in geïmpro-
viseerde intro’s, waarbij de thema’s 
verrassend worden ingeluid.
Frits Kaatee is een echte allround 
klarinettist en saxofonist met een 
zeer groot repertoire van Dixieland 
tot swing en mainstream jazz en hij 
is een echte subtiele jazzy entertai-
ner. Zijn eerste klarinetlessen kreeg 
hij van Arie Ligthart, de toenmalige 
banjoïst van de Dutch Swing Colle-
ge Band. In 1995 kreeg Frits Kaatee 
de Duketown Award en hij speelt 
alweer een aantal jaren vast in de 
huidige Dutch Swing College Band. 
Hij concerteerde met vele vooraan-
staande musici uit de USA: Bobby 
Hackett, Jimmy McPartland, Buddy 
Tate, Kai Winding, Al Grey en Cur-
tis Fuller. Zijn muzikale voorbeelden 
zijn Jan Morks, Dim Kesber en Ed-
mond Hall op klarinet, Buddy Tate en 
Ben Webster op tenor en Bob Wilber 
op sopraansax. Jazz op de Nieuwe 
Meer is dit voorjaar op 26 februari, 
26 maart, 30 april en 28 mei, steeds 
op zondagmiddag vier uur. Adres: 
Stommeerweg 2 (met pontje over). 
Toegang: uw gift. Inlichtingen: Hen-
ny Essenberg, tel. 0297-327698 en 
Pierre Tuning, tel. 0297-360355.

Vrijdag en zondag in The Shack
Rage Against The Machine 
en Johnny Laporte Live
Oude Meer - Liefhebbers van Ra-
ge Against The Machine en Blues 
opgelet! Aankomend weekend staat 
het podium in The Shack weer ge-
vuld met de allerbeste muzikanten 
in twee totaal verschillende genres. 
Vrijdag 24 februari een mega-vette 
Rage Against The Machine tribute. 
Deze band was één van de eerste 
die de genres hardrock en rap com-
bineerden tot rapcore. Klassemuzi-
kant David Aferiat, en zijn muzika-
le maten zijn deze uitdaging aange-
gaan en ook deze undercovermis-
sie is dondersgoed gelukt. Al eer-
der stonden ze met heel veel suc-
ces op het podium in het Oosten en 
Zuiden en nu dus de beurt aan de 
Randstad. Dat wordt zwaar genie-
ten in The Shack met deze gewelde-
naars! Zondag 26 februari iets totaal 
anders maar ook dan weer mees-
terlijke muzikanten op het podium: 
Johnny Laporte Live een fantasti-
sche band samengesteld romdom 
Barrelhouse gitarist Johnny Lapor-
te. Deze mannen vormen een dy-
namische en energieke band die je 
meevoert langs de gerafelde ran-
den van de blues. Met zijn puntige, 
maar altijd melodieuze manier van 
spelen, heeft Johnny Laporte zich-
zelf een onmiskenbaar eigen geluid 
toegeëigend. Een geluid dat onlos-
makelijk verbonden is met zijn band: 
Jaap Jan Schermer, Rick Nieuwen-
huizen, Lut Luttik, Willem Swik-
ker en Jan Blaauw. Een must voor 
de bluesliefhebber, zeker met spe-

cial guest Ruben Hoeke. The Shack 
is vrijdag 24 februari open om 20.30 
uur. Aanvang Rage Against The Ma-
chine om 22.00 uur, entree 8 euro. 
Zondag 26 februari open om 15.00 
uur. Aanvang Johnny Laporte Live is 
16.00 uur en entree eveneens 8 eu-
ro. Voor alle info: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b.  

Blues Alive Award
Een grote verrassing trouwens af-
gelopen zondag voor de eigenaren 
Berry en Rian. Zij dachten dat een 
pauze ingelast werd om de band AJ 
Plug een award uit te reiken door de 
Dutch Blues Foundation. Echter, het 
was The Shack, die een prijs kreeg 
van deze organisatie die ‘waakt’ 
voor het behoud van bluesmuziek. 
Berry en Rian waren verbaasd, maar 
terecht ook trots. De twee organise-
ren trakteren ieder weekend op live-
muziek en weten keer op keer top-
bands naar hun Shack te krijgen, 
zowel in het rock- als het blues-
genre. De ‘Keeping the Blues Alive’-
award 2016 krijgt vast in The Shack 
een mooi en opvallend plaatsje. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Viool ‘Leonardo’
(4/4)  € 155,-

Keyboard ‘Medeli’
 M12  € 159,-

Western ‘Richwood’ 
(zwart)  € 269,-

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

TIP:NIEUW:

AANBIEDING: KOOPJE:

Tijdloze hits CCR in Joppe
Aalsmeer - Een gezellig en leuk 
optreden afgelopen zaterdag 18 fe-
bruari in Joppe. De coverband Up 
Around The Band trakteerde op co-
vers van de eind jaren zestig beken-
de band Creedence Clearwater Re-
vival. Hits als ‘Bad Moon Rising’ en 
‘Have you ever seen the Rain’ kre-
gen veel waardering van het in het 
groten getale gekomen publiek. 
Ook nu weer bleken de nummers 

van CCR tijdloos. Jong en oud ge-
noot. Komende zaterdag geen live-
muziek in het café in de Wetering-
straat, maar noteer alvast zaterdag 
4 maart: Gigs. De viermansforma-
tie speelt een verrassende combi-
natie van pop, rock and roll, west-
coast, (Ierse) folk, country en blue-
grass. Pure muziek, enthousiast ver-
tolkt! Aanvang als altijd 21.30 uur en 
de toegang tot Joppe is gratis.

Cabaret: Je moet 
het maar durven
Aalsmeer - Een gevarieerd caba-
retprogramma biedt KCA in cultu-
reel café Bacchus. Al op vijf voor-
stellingen is getrakteerd en aan-
staande zaterdag 25 februari vindt 
nummer zes plaats met dit keer Vin-
cent Geers. De cabaretier brengt het 
programma ‘Je moet het maar dur-
ven’. Je doet je best je niet door je 

angsten te laten leiden. Je houdt je 
groot, bent moedig! Maar wat,als 
je angsten groter zijn dan jezelf? Is 
angst eigenlijk zo’n slechte raadge-
ver? Vincent pakt zijn angsten aan, 
zonder daarbij zichzelf of de wereld 
te sparen. Kaarten voor de cabaret-
voorstelling kosten 12 euro per stuk 
en zijn te bestellen via www.cultu-
reelcafebacchus.nl of bel na 18.00 
uur 0297-342657. De cabaretavond 
in cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat begint om 21.00 uur, zaal 
open vanaf 20.15 uur.

AGENDA
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Aalsmeer - De cliënten en vrijwil-
ligers van Heliomare Dagbesteding 
aan de Zwarteweg hebben vandaag, 
donderdag 23 februari, om 18.00 
uur een voor hen bekende gast in 
hun programma. In de rubriek ‘Zo-
maargasten’ van ‘Halte Zwarte-
weg’ vertelt Rudolf Kroeze, zelf cli-
ent, over zijn eigen muzikale voor-
keuren. Hij heeft een lied uitgeko-
zen om te laten horen en zal uit-
leggen waarom hij dit nummer ge-
kozen heeft. Esther Sparnaaij duikt 
donderdagavond vanaf 19.00 uur in 
de wereld van de voeding. In de me-
dia is er de laatste tijd veel aandacht 
omtrent gezonde voeding, zoge-
noemde powerfoods en voedings-
supplementen. Ze gaat in gesprek 
met Martiena Pieterse-Knaier (or-
thomoleculair therapeute), Michel 
Does (gezondheidswinkel) en Heide 
Stamitz & Joyce van Hal, beiden af-
slankcoaches. Vragen over voeding 
en gezond(er) leven? Mail dan naar 
esther@radioaalsmeer.nl en zij kan 
jouw vraag in het programma stel-
len aan de deskundigen.

Wintermuziek en reisplannen 
Ditmaal is Kirsten Verhoef weer de 
sidekick van Ron Leegwater in het 
informatieve, muzikale, maar boven-
al gezellige Vrijdagavondcafé. Ze 
nemen vanaf 21.00 uur samen de af-
gelopen week door en Kirsten heeft 
haar eigen Mini Magazine over uit-
gaan en lifestyle in en om Aalsmeer. 
Ron is weer de archieven ingedoken 
voor een Top40 Hitarchief weetje en 
plaatje. Nieuw dit keer is Ingrid Gu-
ezen. Zij heeft een reisbureau en 
gaat steeds een ander land of be-
stemming onder de loep nemen in 
het ‘Vrijdagavondcafé’. Ze trapt af 
met het Spaanse eiland Mallorca. 
Meindert van der Zwaard houdt het 
echter bij de winter, want dat is het 
thema van zijn muzikale rubriek.

Weekend Magazine 
Aanstaande zondag 26 februari in 
‘Weekend Magazine’ weer veel aan-
dacht voor de lokale agenda en de 
activiteit op de sportvelden. Er wordt 
rondgekeken wat er zoal aan eve-
nementen te vinden is in Aalsmeer, 
Kudelstaart en omgeving. Ook het 
lokale nieuws passeert de revue. 
Deze week is de presentatie tussen 
14.00 en 17.00 uur in handen van 
Peter Boogaard en Esther Sparnaaij, 
de techniek wordt verzorgd door Ed 
Zethof.

Door de Mangel 
Het wekelijkse interview-program-
ma ‘Door de Mangel’ ontving afge-
lopen maandag voetbaltrainer Hans 
Kwaks. Presentatoren Mylène en El-
bert Huijts vroegen hem naar drie 
kernwoorden die het best bij hen 
passen. De in Zwanenburg geboren 
Kwaks noemde zichzelf “aardig, per-
fectionistisch en een organisatieta-
lent”. De planner bij een groot ca-
teringbedrijf kreeg onlangs te horen 
dat zijn contract gehalveerd werd en 
dus nog maar een halve baan over-

houdt. “Dat was een klap die goed 
binnenkwam”, aldus Hans. De over-
gebleven tijd stopt de trainer in het 
meidenvoetbal bij FC Aalsmeer. De 
oefenmeester heeft uiteraard ook 
een nieuwe gast uitgenodigd. De 
160e gast in ‘Door de Mangel’ wordt 
Bianca Zekveld. Zij maakt deel uit 
van de Jeugd Activiteiten Commis-
sie van FC Aalsmeer en is bestuurs-
lid namens de meisjesafdeling. 
“Ik wil graag dat ze wat meer ver-
telt over de activiteiten van de JAC.” 
Een persoonlijke vraag had Hans 
nog niet, maar als hem die te bin-
nenschiet, belt hij de vraag volgen-
de week door. Of Kwaks een vraag 
heeft voor Bianca Zekveld is maan-
dag 27 februari te horen vanaf 19.00 
uur.

De ‘Top 10 van...
Maandag om 20.00 uur is het Bet-
sy de Groot die naar de studio komt 
om haar favoriete muziek te laten 
horen. Miranda Gommans en Tali-
tha van Itterzon zullen haar tien lie-
velingsnummers de revue laten pas-
seren. Betsy werkt parttime als ad-
ministratief medewerkster en heeft 
daarnaast een pedicurepraktijk. Ze 
is gek op Curaçao, woont samen 
met Rob, heeft 2 katten en drinkt 
regelmatig een vrijdagmiddagbor-
reltje in Vleghaar of Joppe. Bets 
kent veel Aalsmeerders en anders-
om. Betsy is een gezellige meid, dus 
het wordt ongetwijfeld een gezelli-
ge uitzending. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via www.ra-
dioaalsmeer.nl. Uitzending gemist? 
Surf naar radioaalsmeer.nl/uitzen-
ding-gemist. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook.

Peter Boogaard presenteert samen 
met Esther het Weekend Magazine.

Muziek en over gezond(er) 
leven bij Radio Aalsmeer

Radioweekend in ‘Crash’
Aalsmeerderbrug - Aanstaande 
zaterdag 25 en zondag 26 februari 
wordt voor de eerste maal het Crash 
Radioweekend gehouden. Het ge-
hele weekend staat in het teken van 
de Airfield Control Tower in het mu-
seum en er worden demonstraties 
gehouden met vliegtuigapparatuur 
uit de Tweede Wereldoorlog, zoals 
de radio’s die gebruikt werden in 
de Engelse Lancaster bommenwer-
pers en de Pilot’s radio. Daarnaast is 
er op zaterdagmiddag om 13.00 uur 
een speciale lezing over de ‘Stories 
of War’ door Amerikaanse onder-
zoekerster Jennifer Holik.

Spitfiredag op 4 maart
En op zaterdag 4 maart organiseert 
het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 de jaarlijkse Spit-
firedag. Het is de tiende keer dat 
dit evenement plaats vindt. Het is 
81 jaar geleden dat het prototype 
van dit Engelse gevechtsvliegtuig, 
de Spitifre, in 1936 voor de eerst 
het luchtruim koos. Deze dag draait 
zeker ook om de Spitfire met code 
3W-S, die in het museum te bewon-

deren is. In 2003 kwam deze naar 
het Crash museum en sindsdien is 
het een publiekstrekker binnen de 
collectie en de tentoonstellingen 
rond de luchtoorlog in de Tweede 
Wereldoorlog. Bezoekers kunnen 
oog in oog staat met deze legende. 
Of kennis nemen van het verhaal 
van de Australische Spitfirepiloot 
John D. Carmichael die op 21 febru-
ari 1945 noodgedwongen zijn vlieg-
tuig verliet en aan de grond kwam in 
Abbenes. Onderdelen van zijn Spiti-
fre samen met veel fotomateriaal en 
documenten zijn te zien in het mu-
seum. Er wordt deze dag een lezing 
over het gevechtsvliegtuig de Spi-
tifre gegeven en er is onder ande-
re een boeken- en vliegtuigmodel-
lenverkoop en plaatsgenomen kan 
worden in de vluchtsimulator. Het 
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum ’40-’45 is aanstaande zater-
dag en zondag geopend van 11.00 
tot 16.00 uur en is gevestigd in het 
Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk 460 in Aalsmeerderbrug 
(nabij Rijsenhout). Voor meer infor-
matie: www.crash40-45.nl.

Oost-Inn: Inloop 
en literair

Aalsmeer - Op woensdag 1 maart 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting onder het genot van 
een kopje koffie of thee in de Oost-
Inn en ‘s avonds van 19.45 tot 21.30 
uur staat de literaire avond weer 
op het programma. Het boek ‘Te-
gen de wind in’ van Angeles Caso 
wordt besproken. São emigreert uit 
Kaapverdië naar Europa, waar alles 
mogelijk is. Ze wil vrij en onafhan-
kelijk zijn. São gaat werken bij een 
mevrouw in Madrid, en er ontstaat 
een bijzondere vriendschap tussen 
de twee vrouwen die in totaal ver-
schillende werelden leven. Duide-
lijk worden de tegenstellingen tus-
sen de eerste en derde wereld. De 
roman vertelt over de oorsprong van 
emigratie, over de beweegredenen 
waarom mensen zich los rukken van 
hun wortels en de lijdensweg van 
immigranten. En over de strijd om 
te overleven. Maar ook worden de 
vrouwenrechten en huiselijk geweld 
beschreven. Angeles Caso houdt de 
lezer een soort morele spiegel voor. 
São’s verhaal is gebaseerd op de 
werkelijkheid. Alle belangstellenden 
zijn welkom in de Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-321636 of kijk op de websi-
te oosterkerk-aalsmeer.nl.

Schipper Henk 
bij OVAK

Aalsmeer - Schipper Henk van 
Leeuwen van de Aalsmeerse Rond-
vaart is vrijdagmiddag 24 februa-
ri gastspreker tijdens de themamid-
dag van OVAK. Hij deelt deze mid-
dag zijn kennis over de ontstaans-
geschiedenis van Aalsmeer en zijn 
plassen, over de cultuur en de na-
tuur en het eilandengebied tussen 
de kleine en de grote Poel. Dit alles 
wordt ondersteund met de nodige 
foto’s. De themamiddag wordt ge-
houden in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat en begint om 14.00 
uur. Leden van OVAK zijn van har-
te welkom.

Fruitverkoop jeugd 
Samen op Weg

Kudelstaart- De jeugd van de Sa-
men op Weg gemeente Kudelstaart 
gaat woensdag 1 maart langs de 
deuren om fruit te verkopen. Er 
wordt gebroken met een jarenlan-
ge traditie. Want in plaats van de 

Judith Keessen: “Beeld zegt 
zoveel meer dan tekst”
Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar interes-
sante leven. Constantijn Hoffscholte 
was de eerste dit jaar. Judith Kees-
sen is deze maand aan de beurt. Ju-
dith is fotografe en legt alles feil-
loos vast op beeld. “Beeld zegt zo-
veel meer dan tekst.” 

Wie ben je?
“Ik ben Judith Keessen. Ik woon sa-
men met Jan Millenaar. We hebben 
allebei twee zoons. Tim en Jeroen 
zijn van Jan en Nigel en Mitch zijn 
van mij. Ze zijn allemaal eind twin-
tig. Mitch is de enige die nog thuis 
woont. We hebben twee katten; Pi-
not en Noir. Ze liggen altijd lekker 
bij me. Ik zou wel een hond willen, 
maar daar moet ik dan ook de tijd 
voor hebben.” Judith is 51 jaar. 
 
Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik ben geboren en getogen 
Aalsmeerse. Geboren op de Uiter-
weg 218. In totaal ben ik negen keer 
verhuisd in mijn leven, maar na wat 
omzwervingen; Aalsmeer, Amster-
dam, Kudelstaart, woon ik sinds 
2014 weer op de Buurt en hier ga ik 
nooit meer weg!”
 
Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
“Ik ben fotograaf en heb sinds 2009 

mijn eigen studio. ‘Judith Keessen 
Fotografie.’ Eerst in de Lakenbleker-
straat, nu achter mijn huis. Fotogra-
fie was altijd mijn passie. Ik werk-
te als Bureau- en HR-manager bij 
een PR- en communicatiebureau 
en werd ontslagen. Om voor me-
zelf te beginnen was toen de bes-
te keuze en daar heb ik tot op de 
dag van vandaag geen dag spijt van 
gehad. Naast karakteristieke por-
tretfoto’s, locatie- en interieurfoto-
grafie, heb ik me vooral gespecia-
liseerd in bedrijfsfotografie. Ik heb 
een zesde zintuig voor gebeurtenis-
sen. Dat is handig als je in het be-
treffende bedrijf rondloopt. Ik focus 
mij op de klant, ga altijd kijken, voe-
len en leef me in in het bedrijf en 
dan maak ik sfeerbeelden. Beeld 
zegt zoveel meer dan tekst. Klanten, 
door heel Nederland, zijn altijd blij 
verrast.” Voorbeelden van het be-
drijfswerk van Judith zijn te vinden 
op haar website www.judithkees-
sen.nl en een voorbeeld van de ka-
rakteristieke portretfoto’s die Judith 
maakt zijn in de Aalsmeerse Vrou-
wen- en Mannenkalender duidelijk 
zichtbaar.  

Wat zijn je hobby’s? 
“Zoals ik al zei; fotografie is geen 
hobby, maar echt mijn passie. Ik heb 
sinds kort wel mijn oude hobby op-
gepakt; fantasiefiguren maken van 

fimo, een soort klei. Úren kan ik aan 
zo’n poppetje werken. Engelfiguren. 
Lezen, als ik tijd heb. En reizen vind 
ik heerlijk. Ik heb al heel veel van 
de wereld gezien. Naar Schotland 
gaan we aankomende zomer voor 
de tweede keer. Ik ben daar zelf een 
keer zes weken geweest. Ik heb wat 
met dat land; genieten van de na-
tuur, golfen.. Oh, golfen! Dát is ook 
een hobby van me!” 

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Aalsmeer is echt mijn dorp. Ik 
kan het bijna niet definiëren. Heel 
Aalsmeer voelt als mijn huiskamer. 
Het is eigen. Gezellig, altijd wat te 
doen. Cultuur, kunst, zoveel tentjes 
waar we wat kunnen eten of drin-
ken, een bioscoop, theater. En de 
Poel natuurlijk. We wonen aan de 
Hansesloot en zwaaien de hele dag 
naar iedereen die langs komt. We 
hebben zelf ook een sloep.” 

En wat zou je willen veranderen in het 
dorp?
“Ik zou willen dat er meer (open-
baar) groen zou zijn in Aalsmeer. 
Er wordt veel te veel weggehaald 
en het duurt dertig jaar voordat 
iets mooi is opgegroeid. Zo zon-
de. Plantsoenen zijn minimaal. Ik 
zie te veel asfalt. Aalsmeer Bloe-
mendorp is allang niet meer. Ik zou 
zo graag willen dat die naam weer 

 De Schijnwerper op...

eer werd aangedaan. De gemeen-
te zou eens moeten onderzoeken of 
er meer locaties beschikbaar kun-
nen komen op industriegebied om 
te wonen. Weghalen van groen gaat 
ten kosten van onze leefbaarheid 
en we hebben groen nodig. En al 
is het niet voor ons, dan wel voor 
onze kinderen! De infrastructuur is 
een onderschoven kindje, dat vind 
ik echt jammer.”
 
Wil je een leuke (of minder leuke) er-
varing met de lezer delen?
“Dat vind ik een moeilijke.. Mijn ou-
ders zijn allebei overleden en heb-
ben nooit gezien wat ik allemaal be-
reikt heb. Ik hoop dat ze trots op 
me zullen zijn, maar kan het ze he-
laas niet meer vragen. Ik heb trou-
wens van ze geleerd dat je nooit 
moet mopperen en klagen, maar 
iets moet dóen als je iets niet zint, 
dus het wordt tijd dat ik de daad 
bij het woord voeg en me ga be-
moeien met wat velen aan het hart 
gaat; Aalsmeer. Ik zie al dat ik vind 
dat het economische belang te vaak 
voorrang krijgt boven de leefbaar-
heid van bewoners, dat moet an-
ders kunnen en tja, daar kan ik al-
leen proberen achter te komen als 
ik politiek actief wordt. Jullie horen 
nog van mij!”

Door Miranda Gommans

Kunstkast van Michael Glanz.

Kunst(kast)wandeling in 
Centrum van Aalsmeer
Aalsmeer - Architectuur, kunst, 
musea; het centrum van Aalsmeer 
heeft het allemaal. Tijdens een spe-
ciale Kunst(kast)wandeling op zater-
dag 11 maart wordt het dorp vanuit 
kunstzinnig perspectief bekeken.
Aalsmeer is rijk aan kunstobjec-
ten in de openbare ruimte. Het dorp 
heeft panden met bijzondere archi-
tectuur en beelden van diverse kun-
stenaars. Denk aan Flora bij het ge-
meentehuis, het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat of de Paardendief op 
het Molenplein. Sinds 2015 wordt de 
kunstverzameling in Aalsmeer ge-
staag uitgebreid met zogenaamde 
‘kunstkasten’. In dit project worden 
de nogal eentonige elektriciteitskas-
ten die her en der in het dorp staan 
door lokale kunstenaars omgetoverd 
tot ware kunstobjecten. 

Deze week: Joke van Klink
Vrouwen ‘in the lead’ in 
het Oude Raadhuis
Aalsmeer - De Ploegh, een van de 
oudste en meest gerenommeerde 
kunstenaarsverenigingen in Neder-
land, is met 18 kunstenaars neerge-
streken in het Oude Raadhuis. Er is 
van alles te zien van schilderkunst, 
grafiek, keramiek, fotografie, tot en 
met glas- en beeldhouwkunst en 
dat in een verscheidenheid aan stij-
len. KCA houdt het Oude Raadhuis 
draaiende met de inzet een grote 
groep vrijwilligers. Reden genoeg 
om een aantal suppoosten nu eens 
aan het woord te laten en te vragen 
over wat hun favoriete kunstwerk is 
bij deze expositie. 

Deze keer de favoriet van Joke van 
Klink. Zij is al weer heel wat ja-
ren actief voor het KCA. Ze houdt 
van kunst dat is aan alles te mer-
ken. Wat haar betreft is er dan ook 
nog veel meer te zien dan het toch 
niet geringe aanbod in Aalsmeer. Ze 
hoeft niet lang na te denken als haar 
wordt gevraagd wat haar favoriete 
kunstwerk is van deze Ploegh-expo-
sitie. Ze kiest één van de schilderijen 
van beeldend kunstenaar Adri Lan-
gebroek uit. Het hangt in de Grote 
Zaal. “Misschien is het wel mijn Ro-
de Vrouwen verleden, maar ik hou 
er van als een vrouw ‘the lead’ heeft. 
In kunst die ik thuis heb is dat in ie-
der geval zo. Ik vind dat een aan-
gename afwisseling. Vaak zijn vrou-
wen als lustobject afgebeeld, maar 
hier zie je een frêle hoofdje met 
een paar benen dat gemaakt is om 
te dansen. Het is eigenlijk ook een 
gekke discrepantie, want die be-
nen zijn in verhouding kolossaal. Te-
gelijkertijd hangt er een soort drei-
ging door de donkere schaduw bo-
ven dat dansende stel. Je ziet dat 
ze het wel aan gaat. Het schilde-
rij heeft relatief koele kleuren, maar 
die gele lijn is als een verhitte rand 
tussen de man en de vrouw. Het is 
het soort chemie dat alleen tussen 
mannen en vrouwen kan ontstaan. 

Tenminste als je uitgaat van traditio-
nele verhoudingen.”

Mens in het landschap
Adri Langebroek vindt dat elk werk 
dat hij exposeert uiteindelijk een 
verhaal wordt van de kijker zelf. Adri 
Langbroek(1946) volgde zij oplei-
ding aan Academie voor Beelden-
de Kunsten in Utrecht. Hij woont en 
werkt in Nijkerk. De rode draad in 
al zijn werk is ‘de mens in het land-
schap’. Zijn bijzondere werk bestaat 
uit verhaallijnen die hij vorm geeft 
in kunstwerken op en in karton. Het 
zijn lagen die hij graveert, etst en 
schildert, waarna hij het eindbeeld 
aan de kijker laat. De basis voor zijn 
werk ontleent hij aan teksten, mu-
ziek, reizen en het leven zelf, waar-
in komen, ontmoeten en afscheid 
elementen zijn. “De vormgeving van 
mens en landschap krijgt daardoor 
een eigen vorm en kleur. Soms zijn 
dit heftige momenten vol en rijk, 
terwijl een andere periode die van 
rust, leegte en ruimte is”, zo zegt de 
kunstenaar op zijn website. “In mijn 
werk zijn vaak meerdere figuren 
weergegeven, dan weer is het een 
eenling, die haar of zijn gedachten 
de ruimte geeft. Het landschap, de 
figuur en de daarbij ingevulde ele-
menten waarin deze zich bevindt, 
is tevens zijn herinnering. De kijker 
kan zijn eigen gedachten projecte-
ren op de figuur(ren) en het land-
schap en zo zijn eigen verhaal vorm-
geven.” Zo zijn in elk zaaltje van het 
Oude Raadhuis juweeltjes te be-
wonderen in een expositie die haar 
kracht vindt in de diversiteit van 
de kunstwerken die er te zien zijn. 
Kunstwerken die gemaakt zijn door 
de professionals van De Ploegh. De 
tentoonstelling loopt nog door tot 
en met 12 maart elke donderdag tot 
en met zondag is het Oude Raad-
huis aan de Dorpsstraat 9 open van 
14.00 tot 17.00 uur. De toegang tot 
het sfeervolle pand is gratis.

gebruikelijke sinaasappels wordt 
er nu een gemengd pakketje fruit 
van goede kwaliteit aangeboden. In 
het pakket zitten twee appels, een 
kiwi, een peer en twee sinaasap-
pels en dit alles voor 3,50 euro. Een 
deel van de opbrengst is bestemd 

voor het eigen jeugdwerk binnen 
de kerkelijke gemeente. Hierdoor 
kunnen onder andere de clubuitjes 
en de jaarlijks terugkerende kerst-
musical bekostigd worden. Een an-
der deel is bestemd voor de Voed-
selbank. 

Elfjes geven raad 
met carnaval

Kudelstaart - Aankomend week-
end staat Poelgilderdam weer in het 
teken van verkleedpartijen en feest-
gedruis. Dit jaar is het thema voor 
de carnaval ‘een dubbelzinnig car-
naval’. Vele zullen al klaar zijn met 
de voorbereidingen voor het week-
end. Echter, anderen zullen nog met 
hun handen in het haar zitten omdat 
ze zich even geen raad meer we-
ten. Maar niet getreurd, want ben je 
ten einde raad? Dan weet de Raad 
van Elf de oplossing! Kom langs bij 
de optocht op zondag 26 februari 
en krijg raad van Elf! Er wordt met 
een groep van specialistische elf-
jes op het gebied van Carnavalskar-
ren bouwen, kostuums maken, ka-
ters, carnavalsliedjes en bouwplan-
ning advies gegeven. Dus kom ge-
rust langs, de elfjes, geven de bes-
te raad. 

De kunstkasten zijn niet alleen een 
verrijking van de omgeving, ze zijn 
ook een nadere blik waard. Zij vor-
men dan ook de rode draad in een 
zogenaamde ‘kunst(kast)wandeling’ 
in Aalsmeer-Centrum op zaterdag 11 
maart. Deze wandeling wordt geor-
ganiseerd door het project Kunstkast 
en het VVV-agentschap in Aalsmeer.

Kennismaken met kunstwerken
Deelnemers aan de wandeling ma-
ken in ongeveer anderhalf uur ken-
nis met de kunstwerken en de ver-
halen erachter. Onderweg wordt stil-
gestaan bij een aantal kunstkas-
ten, maar ook bij bijzondere beel-
den en gebouwen in de dorpskern. 
Gids van deze wandeling is Giovan-
ni Margaroli, één van de initiatief-
nemers van Kunstkast. De wande-
ling op 11 maart begint om 15.00 
uur bij het atelier van Carla Huson 
op het Stokkeland en eindigt in het 
unieke Huiskamermuseum van Jan-
na van Zon aan de Van Cleeffkade. 
Inschrijven is vanaf heden mogelijk 
via info@beleefaalsmeer.nl en bij het 
VVV-agentschap in het Boekhuis, 
Zijdstraat 12. Deelname kost 2,50 
euro. Er kunnen maximaal 15 perso-
nen deelnemen.
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Internationale Vrouwendag 
in poptempel P60
Amstelveen - Op woensdag 8 
maart is de jaarlijkse Internatio-
nale Vrouwendag. Heel Poptem-
pel P60 wordt omgetoverd tot één 
groot vrouwenbolwerk. Alle activi-
teiten zijn gericht op de belangen 
van de vrouw.Top advocaat Gabi van 
Driem is uitgenodigd door de Sor-
optimistclub Amstelveen. Zij geeft 
een lezing over seksuele intimidatie 
en huiselijk geweld. Gabi van Driem 
heeft een advocatenbureau die zich 
vooral richt op slachtoffers van (sek-
sueel) geweld of discriminatie. Re-
gelmatig kwam zij in de publiciteit 
wegens proefprocessen die zij voer-
de met ondersteuning van Rechten-
vrouw. Van Driem hield zich onder 
meer bezig met de jurisprudentie op 
het straatverbod en met de gelijke 
behandeling van mannen en vrou-
wen. Daarnaast vindt er een Krav 
Maga-workshop plaats, waarin be-
zoekers een voorproef krijgen op 
hoe zichzelf te verweren tegen ge-
weld. Ook krijgen bezoekers een in-
kijk in het werk van een vrouwelij-
ke rechercheur tijdens de opsporing 

van een zedendelinquent. Een beet-
je geluk brengt Francisca’s geluks-
coaching en verder zijn er zang-, 
dans- en diverse culturele optre-
dens. Er is ook een modeshow die 
wordt gehouden door een Afrikaan-
se powervrouw.
De Internationale Vrouwendag op 
woensdag 8 maart is vanaf 18.00 
uur, zaal open om 17.00 uur, en de 
toegang is gratis. P60 is gehuisvest 
op het Stadsplein. Meer informatie 
op www.p60.nl. 

Meezingfeest in Poppentheater
Amstelveen - De nieuwste pro-
ductie van Theater van Santen, ‘Al-
le liedjes met een strik erom’, is een 
bruisend programma vol livemuziek. 
Veel van de liedjes die gespeeld 
worden zijn bekend, dus er kan vol-
op meegezongen worden met onder 
andere ‘Hoofd, schouders, knie en 
teen’, ‘Onder moeders paraplu’ en 
‘Uit Artis is een beer ontsnapt’. De 
bandleden begeleiden niet alleen, 
maar zij vertellen tussendoor ook 
over de muziek en de instrumenten 

die ze bespelen. De kinderen krijgen 
de gelegenheid om mee te doen op 
het toneel of zelf een liedje te spelen 
op een instrument. Kortom, een echt 
meezingfeestje! ‘Alle liedjes met een 
strik erom’ is een 3+ voorstelling en 
te zien in het Amstelveens Poppen-
theater op zondag 26 februari om 
14.30 uur. Toegangsprijs: 8,50 euro. 
Reserveren kan via 020-6450439; 
info@amstelveenspoppentheater.nl 
of via www.amstelveenspoppenthe-
ater.nl.

Nieuwe tentoonstelling in Sous-Terre. Foto: www.kicksfotos.nl

Drukte bij opening tentoonstelling
Carnavale dell’Arte bij 
Sous-Terre van grote allure
Aalsmeer - Zaterdag 18 febru-
ari was het dan zover. Onder een 
kleurig gordijn van Venetiaanse voi-
le en boa’s betraden de bezoekers 
van Galerie Sous-Terre de prachti-
ge ruimte. Onder hen een behoorlijk 
aantal bekenden uit de regio. Al di-
rect in de aankomstruimte werd het 
thema van deze tentoonstelling Car-
navale dell’Arte duidelijk. 
En wie zaal één binnen kwam werd 
omringd door de grote schilderij-
en van de Amsterdamse kunste-
naar Robert Webster. Het leek alsof 
de 41 kunstwerken het publiek ver-
leidelijk toefluisterden: “Kom…kom 
wat dichterbij. Ik toon je mij op mijn 
mooist.” En de kijker zag een wereld 
waar de liefde, de dood, de verlei-
ding, de spot en de schoonheid als 
in een vrolijke optocht voorbijtrekt. 
Fotograaf Boudijn Uythof toon-
de met zijn foto’s de rijkdom van 
het Venetiaanse Carnaval. Heel an-
ders is de sfeer van de Amerikaan-
se fotograaf Jamie Baldridge. Neem 
de kleurige beelden van Roland Art 
en de ingetogen bronzen van Ra-
chel Ann Stevenson. De Italiaanse 
kunstenaar Tino Luciano, de Ameri-
kaanse kunstenaar Michael Parkes 
en de Nederlander Clemens Briels 
lijken elkaars tegenpolen, maar juist 
de verschillen maakt deze tentoon-
stelling zo interessant en beziens-
waardig. 
Met deze expositie werd het tien-ja-
rige bestaan van Galerie Sous-Ter-
re in Aalsmeer feestelijk ingewijd en 
de toon gezet voor de komende ten-
toonstellingen. Beeldende Kunst en 
Theater worden dit jaar verenigd tot 
een groots kijk- en luisterfeest.  
Natuurlijk hoort bij Carnaval het 
masker. De bij aankomst aange-
boden maskers leverden veel vro-
lijke fotomomenten op. Ans Mar-
kus hield een openhartig openings-
woord. Zij vergeleek haar vroeger 
en zeer gewilde geschilderde wind-
sel-schilderijen met de maskers. 
“Het kan heerlijk zijn om je te ver-
schuilen achter een masker. Maar 
ik heb mij door de jaren heen be-
vrijd van de windsels en draag daar-
om ook vandaag geen masker”, was 
haar uitleg. Daarna was er aandacht 
voor de actrice en masker maak-
ster Patrizia Esposito die de Casa-
nova schilderijen van Robert Web-
ster op een hilarische wijze naspeel-
de. Opera zangeres Astrid Vrensen 
wist de aanwezigen met haar prach-
tige zang te imponeren. In de kleine 
filmzaal waar films over de Comme-

dia dell’Arte worden getoond was 
het ook een komen en gaan. De re-
acties van het publiek waren over-
weldigend. “Dit is van een interna-
tionale allure ik heb dit nog nooit 
meegemaakt of gezien in Aalsmeer.” 
De tentoonstelling is nog te zien tot 
en met zondag 9 april voorlopig al-
leen in het weekend (zaterdag en 
zondag) van 13.00 tot 17.00 uur ge-
opend, maar voor groepen is het 
ook mogelijk om buiten de galerie-
tijd om te reserveren. 

Venetiaans Diner en maskers 
Komend weekend wordt op zater-
dag 25 februari om 19.30 uur aan de 
lange tafel temidden van de kunst-
werken het Diner Masqué geser-
veerd waar tachtig personen bij 
kunnen aanschuiven. Wie nog een 
plaats wil reserveren kan dat doen 
via www.ticketpoint.nl of op het ver-
trouwde adres van Espago aan de 
Ophelialaan 105. De kosten van de-
ze avond zijn 52,50 euro per per-
soon en dit is inclusief een heer-
lijk Italiaans diner verzorgd door de 
meest gevierde Italiaanse kok Alfio 
(Pasta Vino), een welkomstdrank-
je en optredens van Opera Familia 
en classique DJ Mr. Van Walsh. Een 
deel van de opbrengst gaat naar on-
derzoek naar het Down Syndroom.
Zondag 26 februari 11.00 uur vertelt 
Patrizia Esposito met haar Italiaanse 
enthousiasme over de geschiede-
nis van de authentieke Venetiaanse 
maskers. Zij toont de karakters van 
de personages op een heerlijke wij-
ze. Leuk om daarna samen met haar 
te genieten van de lunch, die wordt 
geserveerd. Kosten van de lezing en 
lunch bedragen 19.50 euro. 
Janna van Zon

Ans Markus en Robert Webster. 
Foto: Tobias Rothe.

De maskers leverden vele vrolijke foto-momenten op. Foto: Kirsten Verhoef

Groei en Bloei presenteert
Lezing ‘Hoe Aalsmeer een 
bloemendorp werd’
Aalsmeer - Op donderdag 2 maart 
verzorgt Dirk Jongkind (MBO) een 
dialezing bij Groei en Bloei over ‘Hoe 
Aalsmeer bloemendorp werd’. Zelf 
schrijft hij daarover: “In Aalsmeer 
worden al meer dan honderd jaar 
bloemen en planten op grote schaal 
gekweekt en verhandeld. Gelijktijdig 
is er ook een enorme groei en ver-
betering geweest in de manier van 
produceren van deze producten. 
Deze twee ontwikkelingen legden 
de basis voor het wereldvermaarde 
bloemencentrum Aalsmeer. 
Tijdens deze periode veranderde er 
veel in Aalsmeer en dit liet zichtba-
re en onzichtbare sporen na.” Dirk 
Jongkind neemt belangstellenden 
mee in zijn verhaal over de invloed 

van de tuinbouw op de gemeen-
te en het veranderende beeld van 
Aalsmeer in de vorige eeuw. In de 
presentatie wordt gekeken naar de 
veranderingen die in de ‘vijf’ tuin-
bouwgebieden hebben plaats ge-
vonden aan de hand van circa twee-
honderd foto’s. Hierbij is goed te 
zien hoe de bedrijven zich hebben 
ontwikkeld, maar ook hoe de logis-
tiek van de bloemenketen is meege-
groeid en een stempel op Aalsmeer 
heeft gedrukt. 
De lezing op donderdag 2 maart be-
gint om 20.00 uur en is in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.  
De toegang is vrij voor ieder die be-
langstelling heeft voor de ontwikke-
ling van Aalsmeer

Deelname Tweede Kamerverkiezingen

Lokaal in de Kamer start 
afdeling in Aalsmeer
Aalsmeer - Op 15 maart doet Lokaal 
in de Kamer (lijst 24) mee aan de lan-
delijke verkiezingen. De nieuwe poli-
tieke groepering - een samenwer-
kingsverband van lokale en provin-
ciale politici - start tevens afdelingen 
in alle 388 gemeenten in Nederland. 
Ook in de enkele krieskringen waar-
in de partij niet meedingt naar de ze-

tels. De komende weken wordt geïn-
ventariseerd wie per gemeente coör-
dinator voor de betreffende afdelin-
gen wil zijn. Personen die interesse 
hebben, kunnen dit kenbaar maken 
via info@lokaalindekamer.nl. Verde-
re informatie volgt in dat geval. Lo-
kaal in de Kamer is van mening, dat 
besluitvorming in Den Haag zoveel 

Op weg naar andere inzamelsysteem

Controle aanbieden afval
Aalsmeer - De handhavers van de 
gemeente hebben deze week ex-
tra gecontroleerd op verkeerd aan-
geboden huishoudelijk afval. Denk 
hierbij aan te vroeg buitengezet af-
val, afvalzakken naast ondergrond-
se afvalcontainers of rolcontainers. 
Maar ook op het verkeerd aanbie-
den van grof vuil, zoals meubels of 
tuinafval, wordt streng gecontro-
leerd. Grof vuil kunt u zelf wegbren-
gen naar De Meerlanden in Rijsen-
hout of tegen betaling laten opha-
len. Verkeerd aanbieden van afval 

zorgt voor zwerfafval en kan onge-
dierte aantrekken. De handhavers 
van de gemeente proberen bij ver-
keerd aanbieden van afval te ach-
terhalen wie het afval heeft neerge-
zet en kunnen dan een flinke boe-
te opleggen. U kunt meehelpen aan 
het schoonhouden van de straat 
door uw huishoudelijk afval en grof 
vuil correct aan te bieden. U kunt 
ook helpen door verkeerd aangebo-
den huisvuil of grof vuil te melden 
bij info@aalsmeer.nlof telefonisch 
via 0297-387575.

Nieuwe functies voor forten
Provincie investeert in 
Stelling van Amsterdam
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland investeert de komende vier 
jaar 9 miljoen euro in het behoud 
en de exploitatie van de Stelling 
van Amsterdam. De bijdrage van 
de provincie moet de komende vier 
jaar verdere ontwikkelingen van de 
Stelling mogelijk maken en behoud 
en onderhoud van het werelderf-
goed bevorderen. “Ik ben trots dat 
de Stelling van Amsterdam behoort 
tot het UNESCO Werelderfgoed. De 
provincie wil dat dit unieke samen-
spel van militaire architectuur, wa-
termanagement en landschapsplan-
ning behouden blijft”, benadrukt ge-
deputeerde Joke Geldhof. “De Stel-
ling ligt als een grote groene ring 
van natuur en rust verscholen in de 
dynamische metropoolregio Am-
sterdam. Ik vind het belangrijk dat 
ook toekomstige generaties de bij-
zondere geschiedenis van de forten 
en historische verdedigingslinies le-
ren kennen.”

Ontwikkeling mogelijk maken
De provincie Noord-Holland is als 
UNESCO ‘site holder’ verantwoor-
delijk voor het behoud van dit we-
relderfgoed. De afgelopen jaren 

hebben steeds meer forten een 
nieuwe functie gekregen. Dit bevor-
dert het behoud en onderhoud van 
de Stelling van Amsterdam, zorgt 
voor werkgelegenheid en maakt 
de forten toegankelijk voor publiek. 
Nog enkele forten hebben de po-
tentie om een nieuwe functie te krij-
gen, waaronder Fort Kudelstaart. De 
gemeente is in onderhandeling met 
enkele gegadigden om het fort om 
te toveren tot een breed watersport-
recreatie-centrum.

Monumenten
De Stelling van Amsterdam is aan-
gelegd tussen 1880 en 1914 en be-
staat uit in totaal 46 forten en bat-
terijen en diverse dijken en sluizen. 
Twintig jaar geleden werd de Stel-
ling van Amsterdam UNESCO We-
relderfgoed. Alle relevante objecten 
van de Stelling van Amsterdam heb-
ben een monumentenstatus. Som-
mige zijn rijksmonument, andere 
hebben een provinciale monumen-
tenstatus. De provincie helpt onder-
nemers die hun bedrijf in een fort 
willen vestigen. Voorwaarde is dat 
de ontwikkeling van het fort werk-
gelegenheid oplevert.

Rijsenhout op 
tweede plaats!

Rijsenhout - In navolging van diver-
se landen, heeft nu Rijsenhout een 
filmpje gemaakt na de oproep van 
Arjen Lubach aan president Trump 
om Nederland op de tweede plaats 
te zetten. Rijsenhout vindt dat zij de-
ze tweede plaats wel verdiend. De 
plaats heeft kassen (glashouses), een 
eigen muur (Ringvaart), ook beroem-
de sportzusjes (ritmische gymnas-
tiek) en onder andere binnen haar 
grenzen de beroemdste rockband 
van Nederland, de Hucksters. Gewel-
dig leuk gedaan deze promotie voor 
Rijsenhout. Het bekijken zeker waard. 
Nu afwachten of er iemand opstaat 
die de promotie van Aalsmeer voor 
zijn of haar rekening gaat nemen om 
president Trump te attenderen op het 
bloemendorp aan het water...

Wijkoverleg van 
De Dorper

Aalsmeer - Op maandag 27 febru-
ari houdt De Dorper wijkoverleg in 
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
De avond begint om 19.30 uur. Ie-
dereen kan bespreekpunten ter ver-
gadering inbrengen. Aan de orde 
komen in ieder geval: De stand van 
zaken betreffende de LIDL, de plan-
ning van de werkzaamheden aan de 
bestrating van Weteringstraat, Sta-
tionsweg en Van Cleeffkade en de 
laatste ontwikkelingen met betrek-
king tot Schiphol. Ook gaat gespro-
ken worden over hoe nu verder met 
het wijkoverleg De Dorper. Nieuwe 
bestuursleden hebben zich nog niet 
gemeld. Er wordt een overleg ge-
start met andere wijkraden over sa-
menvoegen. Het wijkoverleg wordt 
besloten met de rondvraag.

Hulp bieden bij opbouwen bestaan
College B&W op bezoek 
bij Vluchtelingenwerk
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
21 februari is het college van bur-
gemeester en wethouders op be-
zoek geweest bij Vluchtelingen-
werk Amstelland (SVA). SVA vangt 
vluchtelingen op die in Amstelveen 
en Aalsmeer komen wonen en be-
geleidt hen bij het opbouwen van 
een zelfstandig bestaan. Het college 
werd hartelijk ontvangen door het 
bestuur en de werkbegeleiders van 
SVA die uitleg gaven over de doe-
len van de stichting en hun manier 
van werken. Daarna sprak het col-
lege met vrijwilligers en een aantal 
cliënten van SVA. Het begeleiden 
van vluchtelingen gebeurt met na-
me door vrijwilligers. 

Zelfredzaamheid belangrijk
Het college van gemeente Aalsmeer 
bezoekt regelmatig bedrijven en or-
ganisaties. Burgemeester Jeroen 
Nobel: “Als college willen wij graag 
de maatschappelijke instellingen 
in onze gemeenschap leren ken-
nen. SVA doet waardevol werk, met 
dank aan de vele enthousiaste vrij-
willigers. Het is van groot belang dat 
vluchtelingen zelfredzaam worden 
en deelnemen aan onze samenle-
ving. De kracht van de SVA is dat zij 
kleinschalig zijn en dichtbij de men-
sen staan.” 
Gerard Kolenberg, coördinator SVA: 

“We werken op allerlei gebieden in-
tensief samen met de gemeente en 
andere maatschappelijke organisa-
ties en zoeken naar synergie waar 
mogelijk. Die samenwerking en be-
trokkenheid helpt ons onze doelstel-
ling te realiseren, namelijk vluch-
telingen een kansrijke toekomst in 
onze gemeenschap bieden.”

Tachtig Vluchtelingen
SVA begeleidt vluchtelingen voor 
drie jaar. Het gaat in het begin vaak 
om hele praktische zaken, zoals het 
regelen van inkomen, huisvesting, 
scholen, een huisarts of geestelijke 
gezondheidszorg en daarna ook om 
het leren van de taal en het vinden 
van werk. Zoals een van de vrijwilli-
gers zei: “Vluchtelingen hebben veel 
meegemaakt. Ze hebben hulp nodig 
om in een vreemd land een leven op 
te bouwen.” 
In Aalsmeer worden veelal gezinnen 
geplaatst. De Rijksoverheid bepaalt 
hoeveel vluchtelingen met een ver-
gunning tot verblijf (statushouders) 
iedere gemeente moet opnemen. 
In 2016 waren dat er tachtig voor 
Aalsmeer, waarvan iets meer dan de 
helft uit Syrië komt.
SVA is altijd op zoek naar enthousi-
aste vrijwilligers. Interesse? Kijk op 
www.vwamstelland.nl of stuur een 
email naar info@vwamstelland.nl.

als mogelijk van onderaf dient te ko-
men. Vandaar nu deelname aan de 
landelijke verkiezingen in maart aan-
staande. Via de diverse mediakana-
len van de partij (www.lokaalindeka-
mer.nl, facebook en twitter) vinden 
geïnteresseerden alle denkbare en 
benodigde informatie over de partij.
 
Wensen en ideeën
Met de start van een eigen afdeling 
in Aalsmeer, kan Lokaal in de Kamer 
de komende jaren beter inspelen op 
de (politieke) wensen en ideeën van 
inwoners in deze gemeente. Het lo-
kale geluid zal vervolgens worden 
vertaald naar de regionale/provinci-

ale afdelingen van de partij en - uit-
eindelijk - ook in Den Haag terecht-
komen.



Dit is toch niet normaal? Bij mij rijst 
deze vraag steeds vaker: Wat is te-
genwoordig nog normaal? Niet al-
leen op het gebied van het Hon-
denbeleid trouwens hoor! Normaal 
slaat op de term normen en waar-
den, wat mij brengt op het waar-
deloze gedrag van bepaalde men-
sen. En dan doel ik vooral op de ge-
makzucht! Als je paraplu onderweg 
stuk waait, dan moet die natúúrlijk 
direct ‘uit je systeem’ en dus maar 
in de bosjes? Als je blikjes of flesjes 
drinken haalt en die zijn onderweg 
leeg, dan kun je die ècht niet even 
bij je houden tot je een afvalbak te-
genkomt? Of je haalt bij de pizze-
ria een pizza, is het dan ècht te veel 
gevraagd om de doos in een afval-
bak te gooien? Ja, want die dozen 
zijn daar eigenlijk te groot voor, dan 
moet je hem eerst dubbelvouwen en 
dat valt natuurlijk niet mee met dat 
stugge karton. Maar neem hem dan 
mee naar je papiercontainer, daar 
hoort ie, want dan kan hij gerecy-
cled worden! En als je met je fiets 
een (of twee) lekke band(en) krijgt, 
dan kun je hem even achterlaten en 
hem later ophalen, toch? Maar er 
worden steeds meer fietsen gewoon 
afgedankt achtergelaten, zo staat 
er al een paar weken een moun-
tainbike met twee lekke banden te-
gen een lantaarnpaal langs Baan-
vak (zonder slot). Zo kan ik nog wel 
even doorgaan, maar ik wilde het ei-
genlijk over het honden(poep)beleid 
hebben. De BOA’s zijn lekker actief 
met het controleren van de honde-
neigenaren en delen diverse bekeu-
ringen uit: Voor het niet-aanlijnen 
van een hond binnen de bebouw-
de kom: 90 euro. Voor het niet op-
ruimen van hondenpoep: 140 euro.
Voor het laten lopen/verblijven van 
een hond op speelplaats, speelwei-
de, schoolplein, zandbak, sportvel-
den: 140 euro.
Maar ook dit levert weer achterbaks 
gedrag op: “Ik moet de honden-
poep opruimen met een zakje, maar 
als niemand kijkt dan slinger ik het 
alsnog de bosjes of zo in.” Er wordt 
blijkbaar niet bij stilgestaan dat zo’n 
plastic zakje nog milieuvervuilender 
is dan de poep alleen! De honden-
poep laten liggen ziet er niet alleen 
heel goor uit en is meer dan irritant 
als je erin gaat staan! Het levert een 
serieus gevaar voor de gezondheid:
De ontlasting van honden veroor-
zaakt alleen in Nederland al een he-

le ‘afvalberg’. Er zijn ongeveer 1,8 
miljoen honden in Nederland. Sa-
men produceren zij meer dan 140 
miljoen kilo hondenpoep. Honden-
poep bevat veel bacteriën en is ge-
vaarlijk voor de gezondheid. Denk 
aan lintworm en Canine Parvo virus, 
dat vooral voor puppy’s erg gevaar-
lijk is en zelfs dodelijk kan zijn. Dit 
geldt niet alleen voor de verse uit-
werpselen, maar zelfs ook nog voor 
‘oude’, ingedroogde hondenpoep. 
De zakjes met hondenpoep achter 
laten geeft ook nog eens extra mi-
lieuvervuiling. Dus: “Baasje, ik stoei, 
ik knuffel en ik waak, maar mijn 
drollen opruimen (in de vuilnisbak) 
is jouw taak.” 
Hondenpoepzakjes zijn overigens 
gratis verkrijgbaar aan de balie van 
het gemeentehuis.
Yvette Koehler
garby.aalsmeer@gmail.com

Met Zonnebloem Aalsmeer 
naar Utrechtse heuvelrug
Aalsmeer - De Zonnebloem afde-
ling Aalsmeer is een dag op stap ge-
weest met gasten naar de Utrechtse 
heuvelrug. Nadat alle rollaters in de 
laadruimte waren geborgen vertrok 
de bus om half tien richting Maars-
bergen. Er werd veel geklets onder-
weg en daartussen door vertelde de 
buschauffeur over alle wetenswaar-
digheden die werden gepasseerd.
Na een uur kwam de bus aan bij 
museumboerderij De Weistaar waar 
het goed vertoeven is. De koffie met 
gebak stond al klaar. Daar zei nie-
mand nee tegen! Er waren best wel 
wat gasten bij die herinneringen 
hadden aan het boerenleven. Na 
de koffie werd er een film vertoond 
hoe er kaas gemaakt wordt. Daarna 
aan de wandel naar een ander ver-
trek, want er waren allemaal winkel-

tjes van vroeger ingericht en werk-
tuigen te zien, zoals er destijds ge-
werkt werd. Nostalgie alom. Er was 
ook een landwinkel waar het nodi-
ge te koop was en heerlijke kaas ui-
teraard. Nadat de lunch prima ge-
smaakt had kwam er een gids zich 
melden. Hij ging mee op rijtoer en 
vertelde anderhalf uur lang over de 
bijzonderheden van de Utrechtse 
Heuvelrug. Een prachtig gebied ook 
om te fietsen en te wandelen. Het 
was echt de moeite waard vond ie-
dereen. De gids werd weer afgezet 
bij de boerderij en de terugtocht kon 
beginnen. Om half vijf kwam de bus 
weer aan bij het zwembad waar de 
nodige chauffeurs hun opwachting 
al maakten om de gasten af te halen 
en thuis te brengen. Er wordt tevre-
den teruggekeken op deze dagtrip. 

Ouderen en jongeren in 
gesprek op Valentijnsdag
Aalsmeer - In het kader van Valen-
tijnsdag organiseerde het Jongeren 
Rode Kruis Aalsmeer en Uithoorn 
op zaterdag 18 februari een speed-
date tussen 15 ouderen uit het Hoge 
Heem Uithoorn en jongeren. Onder 
het genot van een hapje en drankje 
werden levendige gesprekken ge-
voerd. Eerst werden alle gasten ge-
trakteerd op koffie of thee en een 
gebakje. Daarna begonnen de ge-
sprekken tussen de ouderen uit het 
Hoge Heem en de jonge vrijwilligers 
van het Rode Kruis. Over allerlei on-
derwerpen werd gepraat, van werk 
tot hobby en van iemands favorie-
te muziek tot waar iemand heeft ge-
woond. De gesprekjes tussen twee 
ouderen en een vrijwilliger duur-
den steeds 15 minuten, hierna ging 
de vrijwilliger naar een nieuw tafel-
tje met ouderen toe. Gedurende de 
middag werd diverse keren rond-
gegaan met koffie of thee en een 
koekje. Zowel voor de ouderen als 
voor de jongeren waren de verschil-

lende gesprekken erg interessant. 
“Ik heb genoten van de gesprekken 
met de ouderen”, vertelde vrijwilliger 
Jeroen. Bij het einde van de activi-
teit kreeg iedereen nog een alcohol-
vrije cocktail en werd een roos uit-
gedeeld aan elke gast. Het Jonge-
ren Rode Kruis bedankt alle gasten, 
vrijwilligers en het Hoge Heem voor 
deze activiteit.

Jongeren/scholieren
Het Jongeren Rode Kruis afdeling 
Aalsmeer en Uithoorn zoekt nog 
jongeren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten bij verschillen-
de activiteiten. De jongeren organi-
seren activiteiten voor mensen met 
een beperking of ouderen. Wil je 
meer informatie over wat het Jonge-
ren Rode Kruis doet, of wil je je aan-
melden als vrijwilliger? Mail naar 
jongerenrodekruis@hotmail.nl, of 
kijk op facebook.

Jeroen Heimeriks

SUNA zoekt vrijwilliger!
Aalsmeer - De Stichting Urgen-
te Noden Aalsmeer (SUNA) kan fi-
nanciële hulp verlenen aan inwo-
ners van Aalsmeer en Kudelstaart 
die, naar mening van de stichting, 
in urgente financiële nood ver-
keren en die geen beroep (meer) 
kunnen doen op een voorliggende 
voorziening zoals de Participatie-
wet, schuldhulpverlening of ande-
re bestaande regelingen. Een aan-
vraag kan uitsluitend worden inge-
diend door een hulpverlenende in-
stantie of een hulpverlener. Het gaat 
hierbij om aanvragen, waarbij naar 
het oordeel van de hulpverlener, 
urgente bijstand nodig is. De aan-
vraag wordt ingediend met behulp 
van een aanvraagformulier. De vrij-
williger van SUNA staat in contact 
met de hulpverlenende instantie of 
een hulpverlener. De vrijwilliger van 
SUNA staat niet met de direct be-
trokkene in contact. SUNA kan op 
een snelle wijze een aanvraag be-
oordelen en besluiten. De SUNA 
vrijwilligers komen vier keer per 
jaar bijeen om casuïstiek en ande-

re zaken te bespreken. Iedere vrij-
williger krijgt op toerbeurt een aan-
vraag ter behandeling. Voorafgaan-
de aan de besluitvorming wordt via 
e-mail of een belronde op een snelle 
wijze gekomen tot een uiteindelijke 
beoordeling van een aanvraag. SU-
NA is op zoek naar een vrijwilliger 
(m/v) die een frisse en verjongen-
de blik kan werpen op de hulpvra-
gen. Een vrijwilliger die, bij voorkeur, 
kennis heeft, of bereid is zich te ver-
diepen, in het sociale- en fiscale 
stelsel in Nederland, en de gemeen-
te Aalsmeer. Een vrijwilliger met een 
sociale betrokkenheid, die woon-
achtig is in Aalsmeer of Kudelstaart. 
De vrijwilliger dient, in verband met 
belangenverstrengeling, niet werk-
zaam te zijn bij de uitvoeringsor-
ganisatie van sociale voorzieningen 
voor Aalsmeer. De inschatting is dat 
de vrijwillige werkzaamheden onge-
veer 4 tot 8 uur maximaal per maand 
zullen zijn, afhankelijk van het aan-
tal hulpvragen. Kijk voor meer infor-
matie en/of aanmelding op: www.
urgentenodenaalsmeer.nl

Diploma-uitreiking EHBO 
en huldiging jubilarissen
Aalsmeer - Sinds enkele jaren 
biedt EHBO Aalsmeer een verkorte 
opleiding diploma Eerste Hulp aan. 
Dit seizoen was er ook weer een 
groep enthousiaste cursisten. Alle-
maal hadden zij een eigen motivatie 
om deze cursus te volgen: om men-
sen met letsel thuis, of op het werk 
te kunnen helpen, of omdat men 
wilde leren reanimeren en werken 
met de AED. 

Het kunnen reanimeren met daar-
bij de toepassing van de AED (Au-
tomatische Externe Defibrillator) is 
één van de belangrijkste onderdelen 
van het examen. Maar ook in ande-
re onderwerpen moesten de cursis-
ten zich verdiepen, zoals verslikking, 
vervoersgrepen, verbrandingen, 
botbreuken en verbanden aanleg-
gen. Na veel oefenen en leren werd 

het examen met goed resultaat af-
gelegd. Tijdens de jaarvergadering 
van de vereniging EHBO Aalsmeer 
van afgelopen week heeft de offici-
ele diploma-uitreiking plaatsgevon-
den. Instructeur Thea Jongkind werd 
bedankt voor het lesgeven en gefe-
liciteerd met het mooie resultaat van 
uiteindelijk zeven geslaagde EHBO-
ers: Nick Koudijs, Cora Stegger-
da, Robert de Boer, Corinne Tipker, 
Maarten de Jong, Ryanne van Gool 
(met 15 jaar de jongste cursiste van 
de vereniging) en Nico Hofman. Te-
vens zijn deze avond diverse jubila-
rissen gehuldigd: Voor het 12,5-jarig 
lidmaatschap voorzitter Michel Vre-
ken en zijn vrouw Shirley en vier le-
den vanwege hun 25-jarig lidmaat-
schap van de vereniging: Miranda 
Veenstra, Gerda Jannink, Linda Ag-
tersloot en Dick Wierenga.

Brei of haak mee in ‘Voor 
Elkaer’ voor knuffeldekens
Kudelstaart - De handwerkgroep 
in Wijkpunt voor Elkaer is voor een 
nieuw project op zoek gegaan naar 
een goed doel in Nederland. Want, 
wat is er nou mooier om iemand 
een groot plezier te doen? Het nieu-
we project heet Knuffeldekens. De 
werkgroep Knuffeldekens werkt sa-
men met de Stichting Heppie, die 
zich richt op kinderen in Neder-
land die het om een of andere re-
den moeilijk hebben. Het is nu de 
bedoeling dat met elkaar in Voor El-
kaer knuffeldekens gemaakt wor-
den in de vorm van Granny Squa-
res (lapjes van 20 bij 20 centime-
ter). Deze lapjes kunnen gehaakt of 
gebreid worden. Al de lapjes die op 
dinsdagmiddag worden gemaakt, 
worden verzameld en daar wordt 
dan een deken van gemaakt. De-
ze knuffeldeken wordt dan opge-

stuurd naar de stichting Heppie, die 
er voor zorgt dat de deken bij een 
kind komt. Kinderen helpen kan dus 
door samen te handwerken op dins-
dagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur. 
Voor de materialen tijdens de altijd 
gezellige creatieve middag wordt 
gezorgd. Het werk blijft liggen bij 
het Wijkpunt. Wie een Granny niet 
afkrijgt in een middag, kan deze dan 
de volgende keer afmaken. Geen 
idee hoe een Granny gemaakt moet 
worden? Geen probleem, dit is te le-
ren. Consumpties tijdens het brei-
en of haken zijn voor eigen rekening 
Wie enthousiast is geworden kan 
gewoon binnenstappen en gezellig 
mee komen breien of haken op de 
dinsdagmiddag in Wijkpunt Voor El-
kaer aan Nobelhof 1. Voor meer in-
formatie gebeld worden met 0297-
820979. 

Cheque OSA van 2500 euro 
voor ziekenhuis in Nigeria
Aalsmeer - Onlangs is een cheque 
uitgereikt aan Gerard Nijland. Ge-
rard nam als huisdokter afscheid 
en daarbij was het mogelijk een gift 
te geven voor laboratorium materi-
alen en apparatuur voor het Pres-
byterian Joint Hospital waar hij van 
1981 tot 1985 heeft gewerkt. Het to-
taalbedrag van de gift bestond uit 
meer dan 4.000 euro. Penningmees-
ter Stef Holling van OSA mocht dan 
ook een cheque uitreiken van 2.500 

euro, het maximale bedrag wat de 
OSA per project steunt. Het totaal-
bedrag zal via de Stichting Steun-
ZWO worden overgemaakt aan het 
ziekenhuis, zodat in de toekomst het 
laboratorium de bloedonderzoeken 
nauwkeurige kan uitvoeren. Meer 
informatie over het project is te vin-
den op de website: www.steun-zwo.
nl. Voor meer informatie over de 
OSA kan contact opgenomen wor-
den via www.osa-aalsmeer.nl.

Honden(poep)beleid: Nog steeds 
waardeloos gedrag van baasjes

ingezonden

Opbrengsten kienavonden en oud papier

13.052 euro van SSK voor 
Kudelstaartse verenigingen
Kudelstaart - De Stichting Sup-
porting Kudelstaart (SSK) heeft in 
het jaar 2016 de Kudelstaartse ver-
enigingen en instellingen financi-
eel kunnen ondersteunen met het 

mooie bedrag van totaal 13.052 eu-
ro. Dankzij de constante kiloprijs 
van het oude papier heeft SSK weer 
een goed financieel jaar achter de 
rug. Voor SSK zijn de kienavonden 

45ste Nationale Molendag
Aalsmeer - De 45ste Nationale 
Molendag wordt dit jaar op zaterdag 
13 en zondag 14 mei gehouden. Dit 
weekend vormt de uitgelezen kans 
om een molen van binnen te bekij-
ken. Ruim 900 molens door het hele 
land zullen draaien en/of malen en 
het merendeel van deze molens zet-
ten de deuren voor je open. Ga ook 
naar binnen en ervaar van dicht-
bij het stoere karakter van de mo-
len en de molenaar. Je kent de mo-
len vast van één van jouw dagelijkse 
routes naar school, werk of familie 
en vrienden. De molens zijn beeld-
bepalend voor Nederland. Maar de-
ze monumenten beleef je pas echt, 
wanneer je binnen bent. Aange-
dreven door wind en water, voel je 
de molen trillen, kloppen en bon-
ken. Kom tijdens de Nationale Mo-
lendag naar een molen bij jou in de 
buurt en ervaar hoe hij bijvoorbeeld 
graan tot meel of water uit de pol-
der maalt.

Kleurboekje en kleurwedstrijd 
Voor de allerkleinsten ligt op el-

ke opengestelde molen een gra-
tis Molenkleurboekje klaar. Dit Mo-
lenkleurboekje staat vol met mooie 
kleurplaten waarmee zij de verschil-
lende molentypen leren ontdekken. 
Daarnaast kunnen de kinderen mee 
doen aan een kleurwedstrijd. De 
mooiste kleurplaat wordt door ver-
eniging De Hollandsche Molen be-
loont met een molenbezoek voor de 
hele schoolklas van de winnaar.
De Nationale Molendag wordt geor-
ganiseerd door vereniging De Hol-
landsche Molen en het Gilde van 
Vrijwillig Molenaars. Het volledige 
programma voor Nationale Molen-
dag is te vinden op www.molens.
nl. In Aalsmeer is korenmolen De 
Leeuw in de Zijdstraat (Molenplein) 
open op zaterdag 13 mei. Molenaars 
hier zijn Abel Blom, Dennis v/d Berg, 
Jop Kluis, Nicole Linnenbank, Paul 
Rijkers, Chris Smit en Simone Ver-
scheure. De Stommeermolen aan de 
Molenvliet en molen De Zwarte Rui-
ter aan de Mr. Jac. Takkade zijn bei-
de alleen op afspraak open op 13 en 
14 mei.

Snoeicursus Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 4 maart is 
weer de jaarlijkse snoeicursus op 
de Historische Tuin. De lente is in 
aantocht, waardoor het nu de juis-
te tijd is om in de tuin te gaan snoei-
en. De middag bestaat uit een alge-
meen gedeelte over hoe en wanneer 
te snoeien, waarna de tuinmannen 
buiten in de praktijk laten zien hoe 
snoeien in de werkelijkheid aange-
pakt dient te worden. Fruitbomen 
snoeien wordt direct buiten gede-
monstreerd, omdat hierbij de prak-
tijk belangrijker is. Maar ook de 
liefhebbers van rozen kunnen de-
ze middag zien hoe de planten diep 
gesnoeid moeten worden om een 
gezonde plant over te houden. Na-
tuurlijk laten de medewerkers ook 
het snoeien van de hortensia zien, 
iets wat voor veel mensen ieder jaar 
weer een probleem is. De snoeimid-
dag begint om 13.30 uur en eindigt 
rond 16.30 uur. De kosten bedragen 

10 euro per persoon inclusief koffie 
en een handleiding snoeien. War-
me kleding en stevige schoenen zijn 
aan te raden. Graag even aanmel-
den via 0297-322562 of e-mail coor-
dinator@historischetuinaalsmeer.nl. 
Ingang via het Praamplein. 

en het oude papier de belangrijk-
ste bronnen van inkomen. De kien-
avonden vinden bijna iedere maand 
plaats. Vooraan de zaak staat een rij 
tafels vol met fantastische prijzen 
en aan het eind van de avond is er 
een hoofdprijs ter waarde van 125 
euro. De datums van de eerste kien-
avonden van 2017 zijn te vinden op 
de website. Het kienen vindt plaats 
in Dorpshuis aan de Kudelstaartse-
weg en begint om 20.30 uur.
Maar liefs zes (steeds groter wor-
dende kraakwagens) van de firma 
Nijssen uit Nieuw-Vennep rijden 
op de eerste vrijdagavond van de 
maand door het dorp om het oude 
papier op te halen. Het totaal aantal 
kilo’s opgehaald papier in 2016 was 
479.320 kilo. De lichte daling in 2015 
heeft zich voortgezet in 2016 sinds 
2014 zakte de opbrengst met on-
geveer 18.000 kilo. Gemiddeld ha-
len de verenigingen nog steeds ie-
dere vrijdagavond ruim 40.000 ki-
lo op. Het bestuur van SSK bedankt 

alle inwoners van Kudelstaart voor 
het verzamelen van het oude papier 
en natuurlijk ook de Kudelstaartse 
verenigingen voor het ophalen van 
het papier.
SSK heeft aan onderstaande ver-
enigingen en instellingen 2016 de 
volgende bedragen toegekend:
R.K.D.E.S: 4.149 euro
V.Z.O.D. Korfbal: 2.925 euro
Omnia 2000: 1.569 euro
Schaatstrainingsgroep: 1.084 euro
Muziekvereniging Flora: 1.000 euro
Stichting De Zonnebloem Afdeling 
Kudelstaart: 750 euro
Tennisvereniging: 600 euro
Ouderensoos Kudelstaart: 400 euro
Bijdrage Koningsdag: 200 euro
Show & Jachthoorncorps: 200 euro
Stichting Skeelerbaan: 175 euro.
Meer informatie over het aanvra-
gen van een bijdrage en de voor-
waarden die gelden om hiervoor 
in aanmerking te komen is te vin-
den op www.stichtingsupportku-
delstaart.nl. 
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Aalsmeer - De nieuwe Nissan Mi-
cra is een durver en dit is onmiddel-
lijk te zien. Met zijn pittige karakter, 
innovatieve technologie en perso-
naliseerbare uiterlijk verovert hij het 
hart van elke autoliefhebber. De no-
minatie voor Auto van het Jaar 2017 
heeft hij al op zak! Nieuwsgierig? Op 
1 maart is de nieuwe Micra al te zien 
bij Nissan Nieuwendijk in Uithoorn. 

Er is maar één woord om de nieuwe 
Micra te omschrijven: revolutionair. 
De nieuwe Nissan Micra heeft een 
gedurfd design en is langer, breder 
en lager dan ooit tevoren. Ook op 
technologisch gebied is de geheel 
nieuwe Nissan Micra een zeer voor-
uitstrevende auto. Zo is hij voorzien 
van rijhulpsystemen die normaliter 
alleen in duurdere auto’s verkrijg-
baar zijn. Dit illustreert nadrukkelijk 
Nissans visie op een toekomst zon-
der schadelijke emissies en zonder 
doden in het verkeer. Voor muziek-
liefhebbers is het Bose Personal-
audiosysteem met geavanceerde 
speakers één van de hoogtepunten. 
Nissan Nieuwendijk kan de nieuwe 
Micra al twee maanden vóór zijn of-
fi ciële lancering laten zien. 
Belangstellenden zijn van harte uit-
genodigd om op 1 maart tussen 
11.00 en 21.00 uur de nieuwe Mi-
cra te komen ontdekken bij Nissan 
Nieuwendijk aan de Zijdelweg 53 in 
Uithoorn.
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Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Op woensdag 1 maart vanaf 15.00 uur komt                  
Dhr. Siem Kooij een film over Aalsmeer vanaf 1960  
vertonen. Deze voorstelling vindt plaats in de grote 
zaal van het Zorgcentrum. U bent van harte welkom. 
De toegang is gratis.
Op woensdag 1 maart is er in het Wijkpunt voor Elkaer 
weer een heerlijke avondmaaltijd. Het menu: Als 
voorgerecht een kerriesoep met kokos, daarna kip-
sate met satesaus en verder garnituur. Ook worden 
er oma's frieten met mayonaise en een heerlijk frisse                      
komkommersalade geserveerd. Als toetje is er een verse              
fruitsalade met slagroom naar keuze. Voor meer infor-
matie of reserveren kunt u bellen met de gastvrouwen 
0297-820979. De kosten van deze maaltijd: 11 euro.
Op vrijdag 3 maart is er in de grote zaal van het             
Zorgcentrum weer een modeshow van de firma 
v.d. Klooster. Aanvang rond 10.30 uur. 
Vanaf 13.00 tot 15.30 uur is er modeverkoop. 
Op vrijdag 3 maart is het menu in het Wijkpunt voor 
Elkaer: Franse uiensoep met stokbrood en kruiden-
boter, zigeunerschnitzel met zigeunersaus, broccoli 
en bloemkool met een heerlijke saus, witlofsalade en 
gefrituurde aardappelen. Als toetje is er een vanille-

chocoladevla met naar keuze slagroom. Aanvang 
17.30 uur. Voor reserveringen 

kunt u bellen met tel. 0297 
820979. Kosten 10 euro.

Engeland op achterstand in 
export bloemen en planten
Aalsmeer - Engeland blijft, met 
een daling van 6%, achter bij de ex-
portstijging van bloemen en plan-
ten uit Nederland. Voor het eerst 
werd daarmee in de maand janu-
ari de grens van 400 miljoen over-
schreden. Een hogere inkoopwaar-
de is hiervan de belangrijkste oor-
zaak. Uit de Floridata-exportstatis-
tieken blijkt dat markten fors in be-
weging zijn. ‘En marges staan onder 
druk. Desondanks zien exporteurs 
groeikansen’, zegt de VGB. De snij-
bloemen leverden met een groei van 
14% tot 271 miljoen een forsere bij-
drage aan de groei dan de pot- en 
tuinplanten, die 8% plusten tot 136 
miljoen. 

Trendbreuk Engeland
Na een groei in 2015 zette halver-
wege 2016 de daling in de export-
waarde op Engeland in. Die trend 
zette de eerste maand dit jaar door 
met een afname van 6% tot 50 mil-
joen. ”De verdiencapaciteit staat on-
der druk”, stelt commercieel direc-
teur Jan-Paul Rijke van Intergreen, 
leverancier aan de grootschalige 
retail. Daarin werd niet meteen na 
Brexit de markt gedrukt, maar tij-
dens de contractbesprekingen voor 
het nu lopende jaar heeft dat wel ef-
fect gehad. Door de gedaalde koers 
van het Britse Pond zijn Nederland-
se bloemen duurder. ”Voor de lokale 
sourcing maakt het niet zoveel uit”, 
stelt Rijke. Directeur Leo Lamboo 
van Holland Indoor Plant meldt dat 
het sentiment in de Engelse bloe-
men- en plantenmarkt sterk wis-
selt. ”Er waren begin dit jaar ook 
veel klachten over de fl uctuerende 
en hoge prijzen. Welke trend zich 
zal aftekenen is lastig te voorspel-
len, we hopen op business as usu-
al” kijkt hij vooruit. ”Het is moeilijk 
de Engelse markt vast te houden”, is 
de ervaring van Ron Bos, directeur 

van Hilverda De Boer over de twee-
de Nederlandse afzetmarkt in 2016. 

Marktspreiding belangrijk
”Daarom hebben wij bewust ge-
kozen voor spreiding van de afzet-
markten. Het Chinese nieuwjaar 
was een goede impuls voor de bloe-
menverkoop. Maar als Amerika im-
portheffi ngen instelt valt een gro-
te markt terug. Aan de andere kant 
lijkt de koers van de Roebel zich te 
herstellen”, daarmee schetst hij een 
beeld van de internationale markten 
waarop de Nederlandse groothan-
del opereert.

Forse bewegingen
De groep overige landen buiten de 
top-10 was in januari goed voor een 
groei in de exportwaarde van 28%. 
Rusland keerde door een plus van 
38% terug in de top-10 en Zweden 
steeg met 25%. Beide forse groei-
ers werden overtroffen door Polen 
dat zelfs 64% in exportwaarde klom. 
Naast Engeland was Zwitserland 
het enige top-10 land waarnaar de 
exportwaarde kromp. Frankrijk was 
procentueel gezien de vierde groei-
markt en staat nu op de tweede 
plaats. 

Opsteker
De waardestijging is een mooie op-
steker voor de bloemen- en plan-
tenexport aan het begin van het 
jaar. Een jaar waarin de belangrijke 
feestdagen gunstiger vallen, maar 
de valutaire onrust groter is. ”De on-
gewisse internationale politiek kan 
handelsbarrières opleggen. Tegelijk 
kunnen we bogen op een handels-
sector die marktspreiding hoog in 
het vaandel heeft staan en bewezen 
heeft fl exibel en creatief in te kun-
nen spelen op ontwikkelingen. Een 
level playing fi eld is daarbij wel een 
voorwaarde”, geeft de VGB mee.

Wethouder gaat naam onthullen
Opening nieuw tiener- 
en jongerencentrum
Kudelstaart - Op zaterdag 4 maart 
van 15.00 tot 19.00 uur opent het 
nieuwe centrum voor tieners en jon-
geren in Kudelstaart feestelijk haar 
deuren. Het centrum is al open, 
maar van een offi ciële opening was 
het nog niet gekomen. Wethou-
der Gertjan van der Hoeven zal het 
centrum offi cieel openen door de 
naam te onthullen en er is natuur-
lijk van alles te doen in en rond het 
centrum. Cultuurpunt Aalsmeer en 
Sportservice Aalsmeer komen langs 
om een gave workshop te geven, ie-
dereen mag het pand komen bekij-

ken en alle faciliteiten komen uit-
proberen en natuurlijk is er een kop 
koffi e en wat lekkers! Het centrum 
biedt plaats aan tieners en jongeren 
van 10 tot en met 23 jaar. De tieners 
van 10 tot en met 15 jaar zijn wel-
kom bij de inlopen georganiseerd 
door de Binding. Voor meer infor-
matie over deze inlopen zie www.
debinding.nl. 
De jongeren vanaf 15 jaar kunnen 
terecht bij de inlopen van DOCK. 
Voor meer informatie over deze inlo-
pen kan gekeken worden op www.
dock.nl. 

“Goede stappen gezet, maar we zijn er nog niet”

Rabobank: 2016 was een 
jaar van transitie
Aalsmeer - In het nieuwe kantoor 
in de Zijdstraat heeft de Rabobank 
donderdag 16 februari haar resulta-
ten van 2016 bekend gemaakt. De 
nettowinst kwam dankzij een goed 
operationeel resultaat uit op 2.024 
miljoen euro (-9%). Het resultaat 
werd sterk neerwaarts beïnvloed 
door eenmalige posten, zoals reor-
ganisatiekosten, een extra voorzie-
ning voor de compensatie van za-
kelijke klanten met een rentederi-
vaat en afboekingen op het belang 
in Achmea. “Het jaar 2016 was voor 
Rabobank een jaar van transitie,” 
vertelt Wiebe Draijer. 
“We hebben goede stappen gezet 
om onze strategische doelen te re-
aliseren, maar we zijn er nog niet. 
We streven naar excellente klant-
bediening, een verbetering van on-
ze fi nanciële resultaten en een fl exi-
bele en sterkere balans. Op alle drie 
de terreinen hebben we in 2016 ge-
daan wat we van plan waren. Ik ben 
er trots op dat dankzij de grote inzet 
van onze medewerkers alle bedrijfs-
onderdelen, in binnen- en buiten-
land, betere prestaties hebben laten 
zien en dat de tevredenheid onder 
onze 8,7 miljoen klanten gestegen 

is. Particulieren, Private Banking, 
Bedrijven en Wholesale klanten to-
nen in Nederland en in het domein 
van Food & Agri in de wereld een 
toenemende waardering voor on-
ze dienstverlening. Door de ontwik-
keling die wij in 2016 hebben door-
gemaakt kijken wij met vertrouwen 
vooruit.” 

Nieuwe initiatieven
“We hebben in 2016 vele nieuwe ini-
tiatieven genomen om onze klant-
bediening te verbeteren en te in-
noveren. Een hypotheekofferte bin-
nen een week is daarvan een goed 
voorbeeld. Onze klanten met een 
hypotheek bieden we sinds 1 ju-
li 2016 rentemiddeling aan. Ons 
marktaandeel in hypotheken steeg 
van 20% naar 21%. Zakelijke klan-
ten met een kredietbehoefte kleiner 
dan 1 miljoen euro profi teren ervan 
dat wij ze binnen een dag duidelijk-
heid bieden over hun fi nancierings-
aanvraag. Met Rabo&Co ontwik-
kelen wij een model voor peer-to-
peer lending, waarbij we onze pri-
vate banking klanten koppelen aan 
MKB-klanten.”

Koersverandering bij VGB
Aalsmeer - De brancheorganisa-
tie voor de groothandel in bloemen 
en planten VGB wijzigt haar koers. 
De VGB is en blijft dé collectieve 
belangenbehartiger van de Neder-
landse groothandel in bloemkweke-
rijproducten, maar er vindt een ac-
centverschuiving plaats. “We groei-
en toe naar een netwerkorganisatie. 
Een organisatie die steeds meer de 
samenwerking opzoekt met keten-
partijen om gezamenlijke doelen te 
bereiken”, meldde interim-voorzit-
ter Lex Ebus tijdens de donderdag 
(16 februari) gehouden ledenverga-
dering. 
“De VGB zet zich in voor het ge-
zamenlijke belang van haar le-
den. Door specialisering zijn ech-
ter steeds meer verschillende typen 
handelsbedrijven ontstaan, met ie-
der hun eigen belangen. Het is hier-
door haast onmogelijk geworden 
om afspraken te maken die voor al-
le leden bevredigend zijn. Daarnaast 
was het pakket activiteiten te breed 
geworden en staat de exploitatie 
van de VGB onder druk. De koers-
wijziging bestaat uit drie onderde-
len. Een beperkter aantal kernta-
ken, strategische samenwerkingen 
en een compactere organisatie. Het 
bestuur denkt zo beter in te kunnen 
spelen op de grote veranderingen 
binnen de sector”, zegt Ebus. “Wij 
willen bezig zijn met wat ons bindt.”

Beperkter aantal kerntaken
De VGB richt zich voortaan op drie 
kerntaken. De belangenbehartiging 
is en blijft de eerste en belangrijk-
ste functie. Deze richt zich alleen op 
zaken die voor álle handelaren be-
langrijk zijn, zoals handelsbelem-
meringen, cao, duurzaamheid, pro-
ductkwaliteit, fytosanitaire zaken, 

promotie en standaardisatie. Zo-
wel richting Nederlandse als Euro-
pese overheden en sectororgani-
saties. Voor de deelbelangen kiest 
de VGB voor een meer informeren-
de rol. Wat wegvalt, zijn de tariefon-
derhandelingen met de veiling. De 
tweede is de antennefunctie, die 
neerkomt op het signaleren van re-
levante ontwikkelingen. De der-
de is de netwerkfunctie, wat bete-
kent dat de VGB actuele onderwer-
pen en opgedane informatie deelt 
in de vorm van bijeenkomsten. Een 
taak die de VGB afstoot, zijn de pro-
jecten. Dit is niet langer mogelijk, 
omdat de PT-gelden zijn stopgezet. 
Een voorbeeld van de nieuwe stra-
tegische samenwerking is die met 
LTO Ledenvoordeel. Leden kunnen 
hierdoor gebruikmaken van meer 
dan dertig kortingsregelingen en dit 
aantal wordt nog verder uitgebreid. 
Vegekom – dat tien regelingen bood 
– komt hiermee te vervallen.

Een compactere organisatie
Het bestuur heeft besloten deze 
koerswijziging in te zetten met een 
compactere organisatie van 3,6 fte 
(was 7,8 fte). Dit gebeurt onder lei-
ding van een nieuwe directeur. Ro-
bert Roodenburg heeft per 1 juni 
aanstaande zijn vertrek aangekon-
digd. Daaromheen gaat de VGB ge-
bruikmaken van een fl exibele schil 
met externe specialisten. Zo ont-
staat een fl exibele en daadkrachtige 
VGB, die zich sterk kan blijven ma-
ken voor een gezonde handelssec-
tor. De VGB is de brancheorganisa-
tie voor de binnenlandse, importe-
rende en exporterende groothandel 
in bloemen en planten. Haar leden 
hebben een jaaromzet van 3,5 mil-
jard in deze branche. Nieuwe Nissan Micra bij 

Nieuwendijk Uithoorn

Van alles te doen op 18 maart
DownTown Ophelia krijgt 
steeds meer vorm
Aalsmeer - Het aftellen is begon-
nen voor de organisatie van Down-
Town Ophelia. Over minder dan een 
maand wordt op 18 maart in de Op-
helialaan op ludieke wijze aandacht 
gevraagd voor mensen met een ver-
standelijke beperking. Zij kunnen 
als VIPersoneel in alle winkels, bij 
de kappers en de horeca hun talen-
ten laten zien. Iedereen die zater-
dag komt winkelen of de dagelijkse 
boodschappen in huis wilt halen zal 
door dit bijzondere personeel gehol-
pen worden. 
De organisatie is druk met alle voor-
bereidingen voor dit grote en unie-
ke evenement. Op de braderie gaat 
het publiek een keur aan kramen 
aantreffen en op het podium vinden 
diverse optredens plaats. Zo zal de 
Aalsmeerse volkszanger Danny Terp 
iedereen vermaken met gezellige 
Nederlandstalige muziek en slui-
ten de jongens van het Meezingte-
am uit Uithoorn de dag af met een 
grote fi nale. 
Twee keer zal de Stijldansgroep De 
Regenboog het podium mogen be-
treden voor een demonstratie. Deze 
dansers met een verstandelijke be-
perking zullen hierbij niet schromen 
om het publiek te betrekken bij hun 
dansen. 

Modeshow
Op het podium komt ook een mo-
deshow waarin kinderen en jong-
volwassenen met een verstandelijke 
beperking schitteren. Zij zullen kle-
ding en schoenen showen van Ted-
dy’s Kinderkleding, Denise Fashion, 
Gentlemen’s Place en Hopperz 
Schoenen. De kappers Hizi Hair en 
Man kapper en Asya haarmode zul-
len ervoor zorgen dat de modellen 
er piekfi jn uitzien op de catwalk. 

Naast de gezellige optredens is er 
nog veel meer te doen in de Op-
helialaan, die speciaal is afgesloten 
voor het evenement. Bij verschillen-
de winkeliers kan er iets speciaals 
gedaan worden en zal DJ René van 
Aken van House of Beats geïnteres-
seerden leren hoe je snel een leuke 
swingende mix in elkaar draait. Er 
kan ook gesport worden onder be-
geleiding van Sportservice Haarlem-
mermeer en voor de kinderen is er 
van alles te doen op het kinderplein. 
Springkussens, spelletjes, schmin-
ken en nog meer. Stichting Down-
Town Ophelia wil zoveel mogelijk 
mensen naar de Ophelialaan krijgen 
op 18 maart. Binnenkort komt de 
straat vol te hangen met promotie-
banners, Lotte Zethof maakt gere-
geld leuke vlogs en bij de doelgroep 
wordt goed promotie gemaakt om 
veel deelnemers te krijgen. Want 
hoe meer mensen er komen, hoe 
meer werk er voor de speciale deel-
nemers te doen is. Zij staan die dag 
in het middelpunt. Meer informatie 
is te vinden op www.downtownop-
helia.nl of op Facebook. 

Donatie ING van 2000 euro 
voor Voedselbank Aalsmeer
Aalsmeer - Het Nederlandfonds 
van de ING Bank doneert jaarlijks 
aan goede doelen in de regio. Voed-
selbank Aalsmeer was genomineerd 
als één van de vijf goede doelen. De 
Voedselbank maakte daarmee kans 
op een fl inke donatie, geld dat heel 

hard nodig is. De hoogte van de do-
natie was afhankelijk van het aantal 
stemmen dat afgelopen weken op 
de goede doelen werd uitgebracht. 
Afgelopen zaterdag werd de uitslag 
bekend gemaakt op het kantoor van 
de ING in Hoofddorp. Voedselbank 

Aalsmeer eindigde als derde met 
217 stemmen en ontving een do-
natie van 2000 euro. De Voedsel-
bank dankt iedereen die een stem 
op haar heeft uitgebracht, want de 
donatie helpt de Voedselbank om 
haar broodnodige werk voort te zet-
ten. Het geld zal vooral worden ge-
bruikt voor de kosten van opslag en 
logistiek.

Inzamelactie AH 
Afgelopen vrijdagavond en zaterdag 
was de Voedselbank voor een inza-
melactie te gast bij de AH op het 
Poldermeesterplein. De bedrijfslei-
ding en het winkelpersoneel heb-
ben er alles aan gedaan om er een 
succesvolle actie van te maken. Vrij-
dagavond werden er al dertien krat-
ten gevuld. Dat liep zaterdag lek-
ker door en om vijf uur kon de ba-
lans opgemaakt worden: 54 krat-

ten. Door een royaal gebaar van de 
bedrijfsleider mocht alles wat over 
was in de stelling ook nog inge-
pakt worden. En van het verzamel-
de geld werd ook nog extra fruit ge-
kocht. Daarmee kwam het totaal op 
65 kratten vol met voedsel. Dat was 
maar twee minder dan vorig jaar, 
maar nu was het voorjaarsvakantie 
en daarom was die 65 een prach-
tig resultaat. Dat was vooral ook te 
danken aan de inzet van ongeveer 
15 vrijwilligers. Speciale vermelding 
verdienen daarbij nog twee 13-ja-
rige leerlingen van het Wellantcol-
lege. De hele vrijdag en zaterdag 
hebben ze keihard gewerkt voor het 
goede doel en zo hebben ze uren 
voor hun maatschappelijke stage 
verdiend. Voedselbank Aalsmeer 
is te bereiken via info@voedsel-
bankaalsmeer.nl en telefonisch on-
der nummer 06 -37471838.
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Phone House 
winkel blijft!

Aalsmeer - Het is ‘business as 
usual’ bij de Phone House filialen 
in Aalsmeer, Uithoorn en Mijdrecht. 
Het door winkelketen Phone House 
aangevraagde faillissement bij de 
rechtbank Midden-Nederland heeft 
voor hen geen nadelige gevolgen. 
De winkels blijven open en klanten 
zijn van harte welkom.
“Wij gaan op dezelfde voet verder. 
Klanten kunnen van ons de produc-
ten, diensten en service verwach-
ten zoals zij die gewend zijn. Mocht 
men vragen hebben, dan weet men 
onze winkel te vinden”, aldus een 
woordvoerder. Phone House is in 
Aalsmeer te vinden aan de Zijd-
straat 38, telefoon 0297-792002 en 
is tevens actief op facebook.

ParkSportMassage Aalsmeer
Sporten voor visueel 
gehandicapten
Aalsmeer - Bijna twintig jaar gele-
den werd Paul Vloothuis slechtziend 
en sinds vijf jaar is hij volledig blind. 
Hij woont zelfstandig in het Serin-
genpark en kan zich prima redden 
samen met zijn blindengeleidehond. 
Omdat Paul merkte dat het moeilijk 
was om aansluiting te krijgen in re-
guliere sportclubs is hij met het ge-
weldige idee gekomen om zijn ei-
gen club te beginnen. Hij vertelt 
hier enthousiast over in zijn knus-
se woning waar hij al een aantal ja-
ren met plezier woont. “Het is een 
fijne buurt en ik heb zeer behulpza-
me, lieve buren”, begint hij. “Aan de 
overkant van het grasveldje staan 
twee garageboxen. Van één daarvan 
ben ik inmiddels de trotse eigenaar, 
nou ja, ik huur hem van de woning-
bouwvereniging en ik ben er super-
blij mee. Door middel van een ge-
spannen touw tussen mijn woning 
en de garagebox kan ik deze be-
reiken. (Bovendien heeft wethouder 
Ad Verburg een vergunning afgege-
ven om een paadje te creëren, wel-
ke tevens toegankelijk wordt voor 
rolstoelers.). Met hulp van familie, 
vrienden en vrijwilligers hebben we 
de box omgetoverd tot een fantas-
tische fitnessruimte.” Paul heeft uw 
verslaggeefster de ruimte laten zien 
alvorens het gesprek plaatsvond. Er 
zijn kozijnen in gemaakt, er is indi-
recte verlichting aangebracht, de 
muren zijn fris gesaust, er ligt nieuw 
zeil op de vloer, de ramen zijn ver-
stevigd tegen inbraak en er hangt 
een heater voor warmte. Verschil-
lende halters liggen op zwaarte net-
jes gesorteerd, er is een roeiappa-
raat aanwezig, twee drukbankjes 
en er staat een professionele loop-
band, die speciaal voor blinden en 
slechtzienden geschikt is. “Wij heb-
ben natuurlijk niets aan meter-
tjes en extra leesinformatie. Deze is 
ontzettend handig bedienbaar. Een 
aan-, uit- en snelheidsknop en lo-
pen maar!” Het apparaat wordt even 
gedemonstreerd. “Ik heb nog een 
aantal krachttrainingsbenodigd-
heden besteld, maar ben ook nog 
op zoek naar een spinningfiets en 
een hometrainer, dus als iemand 
iets heeft staan, ik houd me aanbe-
volen.” In een afsluitbaar gedeelte 
links achterin de garage is er ruim-
te gemaakt voor een massagetafel. 
Paul Vloothuis is namelijk afgestu-
deerd sport- en ontspanningsmas-

seur (NGS) en wil de combinatie 
sporten en masseren in de praktijk 
brengen. “Nog wel leuk om te ver-
tellen is het feit dat ik op zondag 26 
maart deel uitmaak van het massa-
geteam van NGS bij De Zandvoort 
Circuit Run. Het is voor het tweede 
jaar en ik ben een van de tien mas-
seurs. We doen ons best om de dag 
voor de lopers op een prettige ma-
nier af te ronden en houden daar 
zelf ook een goed gevoel aan over.” 

Gastsporters 
Paul gebruikt de sportruimte in de 
garage nu vooral voor zichzelf, maar 
zegt: “Ik wil zo graag dat gelijkge-
stemden, dus visueel gehandicap-
ten, er ook gebruik van kunnen ma-
ken. Sporten is een geweldige kata-
lysator naar energie en je goed voe-
len is zo belangrijk voor deze doel-
groep. En hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd.” Hij is dus op zoek naar ern-
stig slechtziende en/of blinde gast-
sporters die affiniteit met sport heb-
ben, gemotiveerd en positief in-
gesteld zijn en, niet onbelangrijk, 
toestemming van hun arts hebben 
om (kracht) sport te mogen beoe-
fenen. “Ik start tweewekelijks (op 
maandag en woensdag) met klei-
ne groepen van maximaal vier per-
sonen zodat ik een ieder voldoende 
aandacht kan geven. En neem ge-
rust je blindengeleidehond mee, ik 
maak ruimte voor twee honden in 
een afgeschermde hoek en zorg ui-
teraard altijd voor een bak vers wa-
ter. Na de les is er voldoende tijd om 
na te praten onder het genot van 
een kop koffie of thee.” Aanmelden 
kan via het volgende emailadres: 
parksportmassage@gmail.com “Na 
een intake gesprek, waarin je aan-
geeft wat je wensen zijn qua spor-
ten, gaan we lekker aan de slag, 
want relaxt sporten in een ontspan-
nen sfeer en veilige omgeving, wie 
wil dat nou niet?” Vloothuis zit boor-
devol ideeën voor de toekomst. “Er 
zijn zoveel mogelijkheden. Ook voor 
ons visueel beperkten.” Kent u ie-
mand die blind is en graag wil spor-
ten (kosteloos), lees dan dit artikel 
even voor. Voor meer informatie kan 
er ook telefonisch contact opgeno-
men worden met ParksSportMassa-
ge Aalsmeer via 06-25226227 (tus-
sen 12.00 en 14.00 uur en tussen 
19.00 en 20.00 uur).
Door Miranda Gommans 

Zaai Traject coach Anja de Die:
‘Bewustwording is eerste 
stap naar verandering’
Aalsmeer - De Nieuwe Meer-
bode volgde de afgelopen maan-
den de ervaringen van de deelne-
mers van het Zaai coach-traject dat 
door de Gemeente Aalsmeer finan-
cieel wordt ondersteund. Als laatste 
in de serie is het woord aan traject 
coach Anja de Die. Wanneer Anja 
de Die zich bij de eerste kennisma-
king aan de deelnemers van ZAAI 
lichting 2016 voorstelt als hun tra-
ject coach, is het eerste wat opvalt 
haar uitstraling en haar introductie 
waarin kwetsbaar durven zijn dui-
delijk wordt benoemd. Er is dan ook 
direct een click met de groep. “Het 
is belangrijk om je kwetsbaar op te 
stellen, niet iedereen durft zijn on-
zekerheden te laten zien maar uit-
eindelijk levert het veel op”, is de 
verklaring. Voor een paar jaar gele-
den was Anja de Die zelf één van de 
deelnemers aan Zaai Amstelveen. 
“Ik heb jaren bij Randstad gewerkt, 
deed veel mantelzorg en vrijwilli-
gerswerk, kreeg daar veel energie 
van, maar er kwam een keerpunt. Ik 
zag in dat ik goed was in het zor-
gen voor anderen, maar vergat nog 
wel eens mijzelf.” Anja ging zich ver-
diepen in NLP (Neuro Linguïstisch 
Programmeren). “Al jaren blijkt dat 
de meest succesvolle methodiek op 
het gebied van persoonlijke ontwik-
keling en effectieve communicatie. 
Je krijgt gereedschap aangereikt 
hoe te communiceren met anderen, 
maar ook met jezelf (de zelfreflec-
tie). Je wordt je bewust van wat je 
veelal onbewust doet. Om dat te la-
ten beklijven moet je veel oefenen - 
steeds blijven herhalen - wat je aan-
gereikt krijgt. Je leert nieuwe paden 
aanleggen en visualiseren. Ik werd 
al snel zo gegrepen door deze me-
thodiek dat ik zelf een studie NPL 
ben gaan volgen. Uiteindelijk heb ik 
de Coach en Trainers opleiding ge-
daan en daar mijn certificaten voor 
gehaald. Gaandeweg dit traject heb 
ik besloten om voor mijzelf te be-
ginnen.” 

Groeien door zelfkennis
In het Amstelveens Nieuwsblad las 
Anja de Die over het Zaai-project en 
was benieuwd wat het inhield. Zij 
ging naar de kick-off avond en heeft 
zich aangemeld. Het was de twee-
de keer dat de gemeente Amstel-
veen dit traject financierde en orga-
niseerde dat bestond uit drie indivi-
duele coach sessies en twee mas-
terclasses. Anja was inmiddels lid 
geworden van de ondernemersver-
eniging. “Ik vind het belangrijk mij 
te verbinden met de andere onder-
nemers en zichtbaar te worden. Als 

Recordomzet Valentijnsdag 
bij Royal FloraHolland
Aalsmeer - In de laatste volle week 
voor Valentijnsdag was de omzet 
bloemen en planten 142 miljoen 
euro. Dit is de hoogste omzet ooit 
uit de geschiedenis van Royal Flo-
raHolland. Een record! Valentijns-
dag is meer een bloemenfeest dan 
een plantenfeest. De bloemenomzet 
was bijna 100 miljoen euro en dat is 
ook de hoogste bloemenomzet ooit 
in een week tijd. De omzet groeide 
met 9% ten opzichte van week 6 in 
2016. Het aantal stuks daalde echter 
met 5%, de gemiddelde prijs steeg 
met 15%.

300 Miljoen stelen
Van de totale aanvoer van 300 mil-
joen stelen snijbloemen in deze 
week, bestaat eenderde uit rozen, 
eenderde uit tulpen en de rest van 
het assortiment is ook eenderde van 

de aanvoer. De aanvoer van tulpen 
en rozen staat onder druk. De ro-
zenaanvoer nam met 8% af, de tul-
penaanvoer met 11%. Het grootste 
gedeelte van de rozen komt overi-
gens uit het buitenland. Van de to-
tale rozenaanvoer was nog 20% af-
komstig van Nederlandse bodem.

Omzetgroei kamerplanten
Bij kamerplanten kwam de groei 
meer uit de stuks. De aanvoer nam 
toe met 7%, het gemiddelde prijs-
niveau steeg met 4%. Dat de plan-
ten wat verder van Valentijn af staan 
bleek wel uit de aanvoerverhoudin-
gen van de verschillende produc-
ten. De potroos groeide met 10% in 
stuks, en de Kalanchoë - niet echt 
een valentijnsplantje - groeide 43% 
in stuks en was daarmee de groot-
ste groeier.

1 Maart: 15e Nationale 
Complimentendag
Aalsmeer - Woensdag 1 maart 
is het voor de 15e keer Nationa-
le Complimentendag in Nederland. 
Een dag waarvan het succes (i.t.t. 
de commerciële Valentijns-, Secre-
taresse-, Moeder- of Vaderdagen) 
nu eens niet gekocht kan- en mag 
worden! Op 1 maart gaat het ‘sim-
pelweg’ om het bewust stilstaan bij 
wat er in jouw omgeving allemaal 
(wel) goed gaat en diegenen die 
daar verantwoordelijk voor zijn hier-
voor eens (extra) jouw waardering 
laten blijken. “De diepste menselijke 
behoefte is de behoefte om gewaar-
deerd te worden” constateerde de 
Amerikaanse professor en psycho-
loog William James al aan het begin 
van de vorige eeuw. “En hoe waar 
deze stelling is, zien we dagelijks om 
ons heen”, aldus Hans Poortvliet, ini-
tiatiefnemer van deze dag. “Kijk bij-
voorbeeld alleen maar eens naar de 
politieke ontwikkelingen wereld-
wijd. Kiezers wenden zich nu daad-
werkelijk van de gevestigde po-
litieke orde af, omdat zij zich niet 
meer door hen (h)erkend en ge-
hoord voelen. Met alle gevolgen van 
dien. Datzelfde gebrek aan erken-
ning en waardering blijft overigens 
ook de nummer één reden waar-
om werknemers gedemotiveerd ra-

ken en ontslag nemen, vrijwilligers 
stoppen met hun belangrijke bijdra-
ge aan de maatschappij en het me-
rendeel van (privé) relaties stuk lo-
pen. Alhoewel dit gemis natuurlijk 
niet met één dagje ‘extra aandacht’ 
gecompenseerd kan worden, kan 
het, zeker nu, geen kwaad om op 1 
maart weer even extra stil te staan 
bij het belang van persoonlijke aan-
dacht en waardering. Zie deze dag 
dan ook maar puur als een jaarlijks 
geheugensteuntje”, aldus Poortvliet.
De Nationale Complimentendag 
draait dus puur om oprechte per-
soonlijke aandacht en uitgespro-
ken waardering. Twee ‘zaken’ die 
simpelweg niet te koop zijn, maar 
mensen (waarschijnlijk juist daar-
om) het diepst raken! Dit verklaart 
ook waarom het succes van deze 
dag niet gekocht kan en mag wor-
den. Persoonlijke woorden en aan-
dacht ‘afkopen’ met een cadeau is 
op 1 maart dus niet de bedoeling!
Poortvliet vraagt ook dit jaar weer 
aan iedereen om op 1 maart aan mi-
nimaal drie mensen in zijn/haar om-
geving een oprecht en welgemeend 
compliment te geven. “Zo creëren 
we, met een hele kleine moeite, met 
elkaar de meest positieve dag van 
het jaar!”

Vrijwilligersactie 10 en 11 maart
Doe ook mee aan NLdoet!
Aalsmeer - Het Oranje Fonds or-
ganiseert op vrijdag 10 en zaterdag 
11 maart, samen met duizenden or-
ganisaties in het land, NLdoet; de 
grootste vrijwilligersactie van Ne-
derland. NLdoet zet vrijwillige inzet 
in de spotlights en stimuleert ieder-
een om een dag(deel) de handen 
uit de mouwen te steken. De afge-
lopen 10 jaar is er maar liefst 40.000 
klussen geklaard en hebben 1,5 mil-
joen vrijwilligers deelgenomen. Wet-
houder Robbert-Jan van Duijn: “In 
Aalsmeer hebben we saamhorig-
heid hoog in het vaandel. Dat zien 
we niet alleen het hele jaar door bij 
de organisatie van de vele evene-
menten in Aalsmeer, maar ook el-
ke keer weer bij de activiteiten van 
NL Doet. Ik ben erg trots op deze 
Aalsmeerse betrokkenheid. Ook dit 
jaar kunt u weer meehelpen bij één 
van de activiteiten die op de web-
site: www.nldoet.nl staan. Door één 
dag of dagdeel te helpen kunt u veel 
bewoners en gebruikers weer een 
jaar lang laten (na)genieten. Het 
college van Aalsmeer heeft zich al 
opgegeven voor een aantal activitei-
ten. Doet u ook weer mee?”

Waar kunt u/jij helpen?
Een greep uit de activiteiten in 
Aalsmeer waarbij vrijwilligers de ar-
men uit de mouwen kunnen steken 
zijn:
*  Het schilderen van de hokken 

en speeltoestellen bij de Kinder-
boerderij aan de Beethovenlaan 

118.
*  Het seizoen klaar maken van de 

Tuin van de Historische Tuin en 
de tuin bij Zorgcentra Meerlan-
den aan de Clematisstraat 16.

*  Het binnen klussen bij Scouting 
Tiflo aan de Stommeerweg 16. 
Hier zijn zes ruimtes waar altijd 
veel klussen te doen zijn, zoals 
schilderen, timmeren en kitten.

*  Het helpen bij de Pannenkoeken 
party en het wandelen of fietsen 
met cliënten van KDC De Lotus-
bloem aan de Hortensialaan 55.

*  Het opvrolijken van het school-
plein van OBS Samen Een met 
sport en spel. Hier kunt u helpen 
met het verven van de stoepte-
gels waarbij een renbaan, een 
levensgroot Mens erger je niet 
spel en een Twisterspel in de 
vorm van een schaap worden 
aangebracht met betonverf.

*  Het bezorgen van een heerlijke 
dag aan de bewoners van Ro-
zenholm door te helpen bij het 
verzorgen van de handen en de 
nagels van de bewoners.

Naast deze activiteiten organiseert 
SPIE zaterdag 11 maart weer ‘Cor-
vee Westeinderplassen’. Met ve-
le bootjes, werkschepen en pra-
men wordt het plassengebied ont-
daan van allerhande afval. Hiervoor 
zijn vele handen en vooral vaartui-
gen nodig. Ze starten om 8.00 uur 
s morgens en zijn rond 13.00 uur 
klaar. Als u zin heeft om te helpen 
bent u uiteraard van harte welkom.

Groepscursus en spreekuur 
voor psychische problemen
Amstelveen - Leven met iemand 
met psychische problemen heeft 
vaak ook voor u grote gevolgen. 
Voor u als partner, ouder, zoon, 
dochter, zus, broer, vriend(in) zijn 
vragen als ‘hoe kan ik met de pro-
blemen omgaan, hoe geef ik steun 
en zorg ik ook goed voor mezelf’ 
belangrijk. Met deze vragen kunt 
u bij Prezens terecht voor het fa-
miliespreekuur en de groepscur-
sus voor mantelzorgers: voor fami-
lieleden en andere naastbetrokke-
nen. De groepscursus wordt gege-
ven in samenwerking met Mantel-
zorg en Meer. Familieleden en an-

dere naastbetrokkenen kunnen voor 
individuele gesprekken gebruik ma-
ken van het familiespreekuur. In de-
ze gesprekken staat u zelf centraal. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
De groepscursus Omgaan met psy-
chische klachten voor familiele-
den en naastbetrokkenen start op 
maandag 27 maart in Amstelveen. 
Een cursus bestaat uit acht bijeen-
komsten. Deelname is kosteloos. 
Voor meer informatie over het fami-
liespreekuur en de groepscursus en 
voor aanmelding kunt u terecht bij 
Prezens via 088-7885055 of via aan-
melding@prezens.nl.

KWF Aalsmeer organiseert 
vrijwilligersavond
Aalsmeer - Evenals in voorgaan-
de jaren organiseert de Afdeling 
Aalsmeer van de KWF Kankerbestrij-
ding een avond voor de vrijwilligers 
en collectanten. Dit jaar is deze op 
woensdag 1 maart in The Beach aan 
de Oosteindeweg 247a. Tijdens de-
ze avond zullen enkele collectanten, 
die al vele jaren voor het KWF col-
lecteren, gehuldigd worden. Ook zal 
het bestuur van de afdeling Aalsmeer 
de plannen voor haar activiteiten in 
2017 presenteren, zoals een Spinning 
Estafette op het Raadhuisplein op 24 
juni en de tweede KWF Korenmara-
thon in de Studio’s op 8 oktober. Een 
jonge onderzoeker van het Neder-
landse Kanker Instituut, Dr. Robbert 
Spaapen, zal een presentatie houden 
over zijn - door het KWF gesponsor-

de - onderzoek op het gebied van 
immuuntherapie. Naast deze interes-
sante onderwerpen is er ook tijd voor 
een gezellig samenzijn om misschien 
wat ideeën en ervaringen te delen.

Kennismaken?
Het KWF Aalsmeer zoekt nog wijk-
hoofden en coördinatoren voor een 
paar wijken in Aalsmeer, zoals het 
Dorp, de Uiterweg en Drie Kolom-
menplein en Stommeerkade. Ook 
kunnen bij de activiteiten altijd ex-
tra handen gebruikt worden. Interes-
se in de activiteiten van de afdeling 
Aalsmeer van het KWF? Kom kennis-
maken op de vrijwilligersavond die 
1 maart om 19.30 uur begint in The 
Beach. Graag even aanmelden via in-
fo@kwfaalsmeer.nl.

Zeventiende editie op 13 mei
Kudelstaartse veiling voor 
financieel steuntje 
Kudelstaart - De zeventiende edi-
tie van de feestelijke veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart vindt za-
terdag 13 mei plaats in het dorps-
huis van Kudelstaart. Tijdens de vei-
ling, die om 20.00 uur begint, wor-
den kavels geveild van zowel goe-
deren als diensten die door inwo-
ners en bedrijven worden geleverd. 
De Kudelstaartse veiling heeft zich 
ontwikkeld tot een evenement waar 
‘tout Kudelstaart’ elkaar ontmoet tij-
dens een gezellige avond. De avond 
heeft tot doel geld bijeen te brengen 
voor clubs in Kudelstaart die, voor 
een bepaald project, een financi-
eel steuntje in de rug goed kunnen 
gebruiken. In de voorgaande zes-
tien edities werd ruim 288.000 eu-
ro bijeengebracht. Dat bedrag werd 
verdeeld over tientallen verenigin-
gen en stichtingen. Zonder enig on-
derscheid. Vandaar de naam: ‘Ku-
delstaart voor Kudelstaart’. Ook dit 
jaar kan het lokale verenigingsleven 

weer profiteren van de opbrengsten 
uit de veiling. Aanvragen voor finan-
ciële ondersteuning van goed on-
derbouwde projecten kunnen tus-
sen 15 maart en 5 mei worden inge-
diend via een formulier op de websi-
te www.veilingkudelstaart.nl 
 
Huis-aan-huis
Volgende week (van 27 februari tot 
en met 6 maart) zullen vrijwilligers 
van de Ouderensoos in het dorp 
huis-aan-huis een brief bezorgen. 
Daarin staat op welke wijze inwo-
ners van Kudelstaart een bijdrage 
kunnen leveren. Dat kan door het 
aanbieden van een dienst, het ge-
ven van contant geld en het over-
maken van een bedrag. 
Bij de brief zit een bon die kan wor-
den ingevuld. Inleveren van die bon 
kan in speciale bussen die op 27 
februari in het winkelcentrum Ku-
delstaart zullen worden geplaatst. 
Inleveren kan tot en met 10 april.

toekomstige klanten je niet kunnen 
vinden gaat het niet werken.” Van 
de ondernemersvereniging Amstel-
veen kwam het verzoek wie van de 
leden een masterclasses wilde gaan 
geven voor Zaai. Zij zag dat als een 
kans en reageerde. “Als er kansen 
voorbij komen, dan moet je die zien 
en pakken.” Zo kwam zij in contact 
met Haydée op ’t Veld, beleidsme-
dewerkster economische zaken en 
initiatiefneemster van Zaai. “Wij be-
grepen elkaar, Ik wilde als master-
class trainer effectieve communica-
tie geven. Daarvoor bestond inte-
resse. Omdat men ook wilde gaan 
werken met een lokale kracht koos 
men voor mij. Een geweldige kans 
en uitdaging. Voor Zaai 2016 heb ik 
een plan van aanpak geschreven. 
Wat ik zelf had gemist in het pro-
gramma was de onderlinge verbin-
ding tussen de ondernemers. Me-
de daardoor zijn de intervisie avon-
den ingesteld en de gezamenlij-
ke coach sessies. En dat blijkt suc-
cesvol. Het wordt als zeer waarde-
vol ervaren. Hoe verschillend de on-
dernemingen ook zijn, men komt 
dezelfde problemen tegen en het is 
goed die met elkaar te kunnen op-
lossen of suggesties te horen waar 
je verder mee kunt. Wij richten ons 
niet alleen op de zakelijke onderne-
mer, maar ook op het persoonlijke 
vlak. Het is een fantastisch project 
en mooi dat ik als coach een bijdra-
ge kan leveren. Zaai zorgt voor een 
toegevoegde waarde door het ver-
krijgen van inzichten. Dat wij door 
Kirsten (Verhoef project coördina-
tor) terecht kunnen bij bedrijven 
met ervaren ondernemers is voor 
de deelnemers zeer leerzaam. De 
in’s en out’s die zij horen zijn van 
groot belang voor hun toekomst als 
ondernemer.” 
Mede door Zaai zal het onderne-
mers klimaat in de toekomst gaan 
veranderen. “Wie deelt en ver-
bindt heeft geen moeite de an-
der iets te gunnen. Daar helpt zelf-
kennis ook zeker bij. Door zelfken-
nis kan je pas echt groeien”, is de 
mening van de bevlogen coach. De 
gemeente Aalsmeer heeft beslo-
ten ook in 2017 een Zaai coach tra-
ject te starten en financieel te on-
dersteunen. Vrijdag 10 maart vanaf 
15.00 uur wordt in de nieuwe raads-
zaal van het gemeentehuis het offi-
ciële slot event van Zaai Aalsmeer 
2016 georganiseerd. Het event is 
bedoeld voor de deelnemers van 
Zaai Aalsmeer, bedrijven en per-
sonen die bij het project betrokken 
zijn geweest. Ook geïnteresseer-
den van dit project of personen die 
als deelnemer aan de nieuwe edi-
tie mee willen gaan doen, zijn van 
harte welkom. Aanmelden voor dit 
event kan via info@zaaiaalsmeer.nl 
Janna van Zon
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Balans milieurendement en kwaliteit dienstverlening

Commissies in vergadering 
over nieuw afvalplan
Aalsmeer - Dinsdag 28 februa-
ri wordt er niet vergaderd in het ge-
meentehuis, de commissies Maat-
schappij en Bestuur en Ruimte en 
Economie komen gezamenlijk bij-
een op donderdag 2 maart. Aan de 
orde komen onder andere de alge-
mene plaatselijke verordening, het 
afvalplan 2017-2021 en de regiona-
le samenwerking. Uitgangspunt bij 
het afvalplan is om te voldoen aan 
de landelijke doelstelling van 75 pro-
cent afvalscheiding en 100 kilo rest-
afval per inwoner per jaar in 2020 tot 
slechts 30 kilo in 2025. Het is daar-
bij van belang dat een goede balans 
wordt gevonden tussen milieurende-
ment, de kwaliteit van de dienstver-
lening en de kosten (en opbrengs-
ten) die daarmee gepaard gaan. 

Afval scheiden stimuleren
Het inzamelsysteem moet zo wor-
den ingericht dat inwoners gestimu-
leerd worden afval goed geschei-

den aan te bieden. Er zijn verschil-
lende varianten uitgewerkt, het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders stelt voor om te kiezen voor va-
riant 1. Hierbij wordt het afvalinza-
melsysteem ‘omgekeerd’. En komen 
overal in Aalsmeer ondergrond-
se verzamelcontainers voor restaf-
val. Alle huishoudens gaan een ba-
sistarief van circa 240 euro betalen. 
Daarnaast betalen de inwoners 1,55 
euro per inworp in de ondergrond-
se verzamelcontainer. Bewoners van 
de lintbebouwing behouden een mi-
nicontainer voor restafval. In deze 
containers kan men ongeveer drie 
zakken restafval kwijt. Het legen van 
deze container kost 4,65 euro per 
keer dat men hem aan de weg zet. 
Alle bewoners kunnen hun grond-
stoffen PMD (plastic, metaal en 
drankenkartons), GFT (groente, fruit 
en tuinafval) en papier in minicon-
tainers aan huis aanbieden. Tussen 
april en oktober worden extra inza-

melrondes voor het GFT-afval inge-
voerd. Grof vuil moet nog steeds zelf 
weggebracht worden naar Meer-
landen. Hier verandert dus niet aan. 
Hoe beter het afval gescheiden 
wordt aangeboden, hoe minder rest-
afval er over blijft.

Verlaging heffing
Het invoeren van een basistarief be-
tekent dat met name hoogbouwbe-
woners meer gaan betalen. Momen-
teel betalen zij een laag tarief van 
196 euro en dit wordt gecompen-
seerd door de hoge tarieven (320 
euro) die betaald worden door de 
meerderheid van de inwoners. Het 
grootste deel van de inwoners gaat 
naar verwachting minder betalen. 
Tijdens de presentatie van de Lente-
nota kan een extra voordeeltje ver-
wacht worden. Het college zal een 
voorstel doen om de uitkering van 
het dividend van de Meerlanden 
te betrekken bij de vaststelling van 

het basistarief afvalstoffenheffing. 
Dit zou een verlaging van het vas-
te tarief betekenen van circa 15 eu-
ro (225 euro per huishouden). 

Volle containers
Het beter scheiden van afval brengt 
natuurlijk met zich mee dat er meer 
en voldoende containers her en 
der in de gemeente geplaatst moe-
ten gaan worden. Regelmatig wordt 
‘oud’ plastic en glas aangetroffen 
rond de openbare containers, omdat 
deze vol zijn. De gemeente is voorne-
mens deze locaties te verfijnen ofwel 
uit te breiden. Met de aanschaf van 
nieuwe minicontainers en de realisa-
tie van ondergrondse verzamelcon-
tainers stelt het college aan de raad 
voor in te stemmen met een krediet 
van 1.800.000 euro. Eerst nu donder-
dag 2 maart afwachten hoe de frac-
ties denken over het afvalplan. Inwo-
ners krijgen voor de invoering van 
het nieuwe inzamelsysteem infor-
matie via onder andere bewoners-
avonden, want zo stelt het college, 
die overigens al een klein jaar werkt 
met het ambtelijk apparaat om aan 
het afvalplan vorm te geven: “Het is 
heel belangrijk om draagvlak te cre-
eren voor de wijzigingen in het inza-
melsysteem.” De vergadering van de 
commissies op 2 maart is openbaar 
en begint om 20.00 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis.

Straatroof: Politie 
zoekt getuigen

Rijsenhout – De politie is op 
zoek naar getuigen van een 
straatroof op een 59-jarige man 
uit Rijsenhout. De straatroof vond 
plaats op donderdagmiddag 16 
februari op de Jolweg. Omstreeks 
16.10 uur parkeerde het slachtof-
fer zijn auto in een schuur aan de 
Jolweg. Toen hij uitstapte werd 
hij door een man aangevallen. 
De dader eiste zijn geld en tele-
foon. Om zijn eis kracht bij te zet-
ten, werd het slachtoffer gesla-
gen en geschopt. De man heeft 
letsel opgelopen aan z’n been en 
aan zijn hoofd. De straatrover is 
er na de mishandeling zonder 
buit vandoor gegaan. Volgens ge-
tuigen is hij mogelijk in een ro-
de driedeurs personenauto ge-
stapt en weggereden in de rich-
ting van de Aalsmeerderdijk en 
Leimuiden. In de directe omge-
ving is een tweede man gezien, 
die mogelijk op de uitkijk stond. 
Een onderzoek door de politie in 
de omgeving heeft geen verdach-
ten opgeleverd. De straatroof ge-
zien, meer informatie? De politie 
is bereikbaar via 0900-8844.
Bron: www.politie.nl

Gewonde na aanrijding
Aalsmeer - Woensdag 15 februari 
rond kwart over twaalf in de middag 
heeft er een aanrijding plaatsgevon-
den tussen twee voertuigen op de 
kruising Burgemeester Kastelein-
weg en de Stommeerkade.
Een gewonde is per ambulance naar 
het ziekenhuis vervoerd.

Beide auto’s raakten behoorlijk be-
schadigd en moesten weggesleept 
worden. De exacte oorzaak van het 
ongeval is onbekend. De politie doet 
nader onderzoek. Hiervoor is de weg 
gedeeltelijk afgesloten geweest. 
Foto: Davey Photography 
Dewy Langenberg

Wethouder Jop Kluis: ‘We zien hierbij nieuwe kansen’

Onderzoek 4 gemeenten naar 
mogelijkheid Drechtdoorsteek
Aalsmeer - In een informatief over-
leg op 14 februari zijn de gemeen-
teraadsleden bijgepraat over ideeën 
voor het ontwikkelen van een wa-
terverbinding tussen de Drecht en 
de Westeinderplassen. Deze zoge-
noemde Drechtdoorsteek wordt ge-
zien als kansrijke vaarverbinding die 
de regio aantrekkelijker maakt voor 
recreanten en ondernemers moge-
lijkheden biedt op het gebied van 

(water)recreatie. In het verleden 
is al vaker over een Drechtdoor-
steek gesproken, maar in 2015 is 
door Aalsmeer hier weer nieuw le-
ven in geblazen. Inmiddels hebben 
de gemeenten Kaag en Braassem, 
Nieuwkoop, Uithoorn en Aalsmeer 
de handen ineen geslagen en het 
project samen opgepakt. Ze onder-
zoeken nu gezamenlijk de moge-
lijkheden en haalbaarheid van de-

ze nieuwe vaarverbinding. Afhanke-
lijk van de uitkomst van dit onder-
zoek kan worden besloten om wel 
of niet verder te gaan met dit ambi-
tieuze project. 
Wethouder Jop Kluis: “De prachti-
ge Westeinderplassen bieden nog 
volop kansen voor groei van recre-
atie en toerisme. Het college wil de-
ze sector versterken door Aalsmeer 
als watersport- en toeristische ge-

meente duidelijker op de kaart te 
zetten. We zien hierbij ook kansen 
voor meer aanbod en nieuwe vor-
men van (verblijfs)-toerisme en re-
creatie. De Drechtdoorsteek is een 
potentiele locatie waar veel van de-
ze mogelijkheden samen komen.”

Snellere vaarverbinding
Door de rivier de Drecht met de 
Westeinderplassen te verbinden is 
een snellere vaarverbinding moge-
lijk tussen het Hollands Plassenge-
bied en de Metropoolregio Amster-
dam (MRA). Het aantal vaarrond-
jes wordt hierdoor uitgebreid. De 
Drechtdoorsteek biedt daarnaast 
kansen om de vaarroutes te verbe-
teren en nieuwe vormen van water-
recreatie, natuur, landschap en cul-
tuur te stimuleren. Belangrijk in het 
project is dat de uitstraling van het 
landschap in het Groen Hart behou-
den blijft. Doel is het gebied aan-
trekkelijk te maken voor verschil-
lende doelgroepen, variërend van 
de actieve en snelle watersporter tot 
gezinnen en (internationale) toeris-
ten, waardoor de ontwikkeling ook 
bijdraagt aan de spreiding van toe-
risten in de Metropoolregio Amster-
dam. 
De Drechtdoorsteek wordt ook een 
belangrijke schakel in het sloepen-
netwerk en kan bijdragen aan een 
veilige scheiding tussen beroeps-
vaart en recreatievaart.

Planning
De voorbereidingen voor het kan-
senonderzoek zijn gestart, de ver-
dere uitrol van het project is af-
hankelijk van de periode waar-
in het kansenonderzoek wordt ge-
daan. Streven is om, na besluitvor-
ming van het project, in 2018/2019 
een plan van aanpak op te stellen 
voor de realisatie van de Drecht-
doorsteek.

Fooienpotje uit 
winkel gestolen

Kudelstaart - Op donderdag 16 
februari is ingebroken in de kaas-
winkel in het winkelcentrum in de 
Einsteinstraat. Om binnen te ko-
men hebben de dieven het slot 
uitgeboord. Er zijn meerdere kas-
ten geopend. De inbrekers zijn er 
vandoor gegaan met het fooien-
potje. Mogelijk zijn er getuigen of 
hebben omwonenden iets gezien 
of gehoord. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844.

Winkeldief mee 
met politie

Aalsmeer - Op dinsdag 14 fe-
bruari om kwart over zes in de 
avond is een winkeldief op he-
terdaad betrapt in een super aan 
de Aalsmeerderweg. Door me-
dewerkers werd gezien dat een 
klant diverse spulletjes in zijn jas-
zakken stopte. Bij de kassa is de 
41-jarige man uit Aalsmeerder-
brug aangesproken en overge-
dragen aan de politie. Hij is mee-
genomen door agenten voor ver-
hoor en later op de avond heen 
gezonden. De man moet zich ver-
antwoorden bij justitie. Hij had 
voor 36 euro aan artikelen ge-
stolen.

Koga Miyata 
gestolen

Aalsmeer - Op donderdag 16 fe-
bruari is tussen half vier en zes 
uur in de middag een fiets gesto-
len uit de Hendrikstraat. De fiets 
is van het merk Koga Miyata, ty-
pe signature KS2 en is zwart van 
kleur. Het registratienummer van 
de fiets eindigt op 498. De fiets 
heeft of had fietstassen voor en 
achter in een felle kleur.

Met hartslag naar 
ziekenhuis

Aalsmeer - Op vrijdag 17 fe-
bruari om kwart voor twee in de 
nacht zijn de hulpdiensten ge-
alarmeerd voor een onwel gewor-
den persoon in de Mozartlaan. 
Toen agenten ter plaatse kwa-
men, waren medewerkers van 
de ambulancedienst al aan het 
reanimeren. Totaal een kwartier 
lang, maar met succes. De 67-ja-
rige bewoonster is met hartslag 
met spoed naar het VU zieken-
huis gebracht. 

Getuigen gezocht
Hond bijt man

Kudelstaart - Op maandag 20 
februari tussen 13.00 en 13.15 uur 
is bij de vijver in de Edisonstraat 
een 43-jarige man uit Kudelstaart 
door een hond gebeten in zijn 
been. De bewoner liep langs de 
vijver aan de kant van het Weten-
schapspad toen een vrouw met 
twee grote honden naderde. On-
verwachts werd de man door een 
van de honden in zijn linkerbo-
venbeen gebeten. De wond be-
gon te bloeden, maar hier leek de 
vrouw niet van onder de indruk. 
Ze zei niets en weigerde gege-
vens te geven. Het enige wat ze 
heeft gezegd dat de hond niet 
van haar is. De vrouw is onge-
veer 1.80 meter lang, heeft blond 
haar en droeg op dat moment 
een motorpak, een zwarte broek 
en een zwarte jas met blauw erin. 
De twee honden waren ongeveer 
even groot, de een was zwart van 
kleur, de ander een koffiebrui-
ne herdershond. De politie hoopt 
dat de vrouw zich meldt en haar 
verhaal komt vertellen. Ook wor-
den getuigen gezocht. Zij kunnen 
contact opnemen met de politie 
via 0900-8844. 

Inbreker betrapt op Hornweg
Aalsmeer - Om vijf uur in de vroege 
ochtend van maandag 20 februari is 
een inbreker op heterdaad betrapt 
door een bewoner van de Horn-
weg. De bewoner hoorde gerommel 
op het erf (nummers 100-150) en is 
een kijkje gaan nemen. Bij zijn au-

to trof hij een voor hem onbeken-
de man aan. Hij heeft de man aan-
gesproken, maar deze maakte zich 
snel uit de voeten. Hij is weggerend 
richting de N201.
Onderweg gooide de dief diverse 
spullen weg. Onder andere een tas-

‘Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen’

Campagne tegen babbeltrucs
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 18 
februari belde presentator Ron 
Leegwater in zijn programma Vrij-
dagavondcafé bij Radio Aalsmeer 
met André van Duin. Ron is een 
groot bewonderaar van deze veelzij-
dige artiest en nam contact op om 
André te feliciteren met zijn zeven-
tigste verjaardag. Het werd een heel 
gezellig en leuk gesprek, waar Ron 
begrijpelijk trots op is. 
André van Duin is momenteel ook 
het gezicht van de landelijke cam-
pagne van de politie tegen babbel-
trucs en woningovervallen. Met na-
me ouderen worden gewezen op 
de trucs die criminelen gebruiken 
om bij ouderen binnen te komen en 
geld of een pinpas en code afhan-
dig te maken. “Laat niemand bin-
nen, wat ze ook verzinnen”, drukt 
André van Duin op posters oude-
ren op het hart. Ook in Aalsmeer 
en Uithoorn vinden er met enige re-
gelmaat soortgelijke delicten plaats. 
De politie raadt inwoners de bood-
schap van André ter harte te nemen 
en niet zomaar iedereen binnen te 
laten. 

Vraag altijd om een legitimatie en 
wordt de persoon aan de deur niet 
vertrouwd, neem dan direct contact 
op met de politie. Praat ook eens 
over babbeltrucs met familie, vrien-
den en buren. Het kan ook uw/jouw 
naaste overkomen!

Foto: Politie Aalsmeer-Uithoorn

Foto: Politie Aalsmeer-Uithoorn

Hennep kweken, niet doen!
Aalsmeer - Wie een hennepkweke-
rij begint in een woning of een be-
drijfspand loopt hiermee een groot 
risico. Niet alleen moet gerekend 
worden op een flinke boete en in-
beslagname van alle spullen, ook 
wordt het betreffende huis of pand 
voor enkele maanden afgesloten 
voor alle gebruik. Wietplantages 
kunnen ook leiden tot overlast en 
zelfs tot levensgevaarlijke situaties. 
Er is vaak brandgevaar door illegale 
elektriciteitsaansluitingen en over-
last van de bedrading in het huis 
of het bedrijf en elektrocutiegevaar. 

Bovendien is er kans op besmetting 
door legionella. Wie zijn woning of 
bedrijf verhuurt, wordt aangeraden 
regelmatig een kijkje te gaan ne-
men. Verhuurders waar in huizen 
of bedrijven een hennepkwekerij 
wordt aangetroffen, worden veelal 
ook verantwoordelijk gesteld. Heeft 
u een vermoeden van een hennep-
plantage in uw verhuurde woning of 
bedrijfspand? Meld wat u weet bij 
de politie, ook als u twijfelt. Er kan 
gebeld worden naar het reguliere 
nummer 0900-8844, maar ook via 
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Controles bij 
scholen!

Aalsmeer - Bij regelmatige con-
troles hebben de politie en team 
Handhaving Openbare Ruimte 
(HOR) van de gemeente Amstel-
veen en Aalsmeer geconstateerd 
dat er gevaarlijke verkeerssitua-
ties rondom de scholen plaats-
vinden. Van maandag 27 februa-
ri tot en met vrijdag 3 maart start 
team HOR in samenwerking met 
de betreffende wijkagent van de 
politie een actie waarbij gelet 
wordt op verkeershinder. Indien 
dit noodzakelijk is, zal verbalise-
rend opgetreden worden. Er gaan 
op verschillende parkeersituaties 
gelet worden. Denk aan: Dubbel 
parkeren; Parkeren in stopverbod; 
Parkeren op het trottoir; Stilstaan 
op de rijweg waardoor verkeers-
hinder ontstaat; Parkeren buiten 
de vakken in een woonerf en rij-
den tegen de verplichte rijrich-
ting in. Mochten hieromtrent vra-
gen zijn dan kan tijdens kantoor-
uren contact opgenomen worden 
met team HOR van de gemeente 
Amstelveen en Aalsmeer via 020-
5404911.

je met sleutels en een hoesje van 
een zonnebril. Deze lagen in de au-
to, net als een fles wijn, een fles rum 
en een iPod. De drank en de iPod 
heeft de dief waarschijnlijk bij zich 
gehouden, deze zijn niet aangetrof-
fen.
Mogelijk dacht de dief een goe-
de ruil gemaakt te hebben. Op het 
erf trof de bewoner een aantal ge-

reedschappen aan, die niet zijn ei-
gendom zijn. Gedacht wordt dat de-
ze uit een schuur iets verder op de 
Hornweg gestolen zijn en klaar wa-
ren gezet om mee te nemen. Het 
gaat om een bladblazer van het 
merk Florabest en een grasmaai-
er van het merk Topcraft. Wie mist 
deze machines? De eigenaar of ei-
genaren kunnen zich melden bij 

de politie via 0900-8844. De poli-
tie heeft direct een zoektocht opge-
zet, maar de inbreker is niet meer 
aangetroffen. Er loopt een onder-
zoek. Mogelijk zijn er bewoners op 
de Hornweg, die een verdacht per-
soon of meerdere personen hebben 
gezien afgelopen weekend. Zij wor-
den eveneens verzocht contact op 
te nemen met de politie.
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Speedo Jaargang wedstrijd
Oceanus in actie bij snelste 
zwemmers van Nederland
Aalsmeer - De Speedo Jaargang 
wedstrijd te Leiden stond 18 en 19 
februari op het programma. Het 
is dé wedstrijd waarbij de snelste 
achttien zwemmers/sters van Ne-
derland in actie komen op de diver-
se afstanden. 223 Jongens en Mei-
den streden dit weekend om de prij-
zen. Het was een drukte van be-
lang, niet alleen met het zien te par-
keren van de auto’s maar ook in 
het zwembad waar de vele vereni-
gingen en ouders een plekje zoch-
ten om te zitten en zich te kunnen 
voorbereiden. Het inzwemmen leek 
wel op een krioelende mierenhoop 
waar een ieder zijn best deed om 
zich zo goed mogelijk warm en los 
te zwemmen. Voor Oceanus kwam 
zaterdag Loek Boerlage aan de start 
bij de 100 meter vrije slag. Er werd 
heel hard gezwommen en voor Loek 
ging het net een maatje te hard, 
maar met zijn race werd hij wel 17e 
van Nederland. 
Zondag werd Loek vergezeld door 
Pippi Achterberg en Floris v/d Salm. 
Loek, niet geheel fit, beet het spits 
af bij de 100 meter rugslag. Hij hing 
al niet echt lekker aan het blok, de 
keerpunten liepen ook niet soepel 
en dan wordt het een gevecht tegen 
jezelf in plaats van je tegenstanders. 
Zijn tijd van 1.21,77 was wel goed 
voor de 15e tijd van Nederland in de 
categorie minioren 6. Pippi was de 
volgende bij de 100 meter school-
slag, Pippi heeft lange tijd niet kun-
nen zwemmen vanwege een nare 
elleboog blessure. Haar trainers wa-
ren trots dat ze er toch maar stond. 
Pippi was er klaar voor en daar ging 
ze heel erg snel van het blok. Ze 
zwom een goed opgebouwde race 
en onofficieel zwom ze er 2 secon-

de vanaf. Helaas had men haar start 
beoordeeld als te vroeg, dus kwam 
er AA achter haar naam te staan, 
ontzettend balen. Floris zwom twee 
weken geleden een dijk van een 
race en tijd op de 50 meter vlinder-
slag bij het swimkick circuit, zo goed 
zelfs dat hij zich plaatste voor de 
jaargang. Tijdens het inzwemmen 
lag de focus op de vlinder, aange-
vuld met wat sprintjes en hij ging er 
voor. Goed geconcentreerd stond hij 
op het blok en na 50 meter keihard 
te hebben doorgezwommen was 
weer een geweldige tijdsverbetering 
van 2 seconde te zien en is zijn offi-
ciële tijd nu 41,79 en hiermee werd 
hij 8e van Nederland, wat een pres-
tatie. Drie toppers in actie dit week-
end en wat zijn de trainers trots op 
deze kanjers,niet iedereen kan zeg-
gen dat hij of zij in actie mocht ko-
men op de jaargang en wie weet 
lukt het in juli nog een keer.

Van links naar rechts: Pippi Achter-
berg, Loek Boerlage en Floris v/d 
Salm.

Jeugdatletiek, indoorwedstrijd
Goede prestaties Steven 
en Djuna in Naaldwijk
Aalsmeer - Op zondag 19 febru-
ari vond voor de pupillen van AVA 
Aalsmeer alweer de laatste indoor-
wedstrijd van dit seizoen plaats. 
Plaats van handelen was de mooie 
indoorhal van atletiek vereniging 
Olympus 70 in Naaldwijk. Druk ma-
ken om het weer hoefde dus niet, 
het was immers binnen. Namens 
AVA Aalsmeer deden twee A1 pu-
pillen mee, Djuna Gersen en Steven 
Waasdorp. Beide eindigden ze niet 
op het podium. Wel gingen ze alle 
twee met hele mooie persoonlijke 
records naar huis. Djuna op alle on-
derdelen en Steven bij het versprin-
gen en op de 60 meter sprint. Het 
indoorseizoen zit er weer op voor de 
pupillen van AVA. Voordat het baan-
seizoen begint is er eerst nog de fi-
nale van de crosscompetitie, daarna 

is de atletiek-winter klaar en zal er 
weer volop aan meerkampen wor-
den meegedaan.

De AVA-atleten Steven Waasdorp en 
Djuna Gersen in Naaldwijk

Jeugdschaken
Een witte avond bij AAS
Aalsmeer - Een verlate kerst, een 
alternatieve pietenbijeenkomst? 
Nee, alle witspelers wonnen in de 
18e ronde bij de jeugdcompetitie 
van AAS. Topper Luuk liep verder 
uit op nummer twee Willem, omdat 
de gehele familie op vakantie was. 
Daarvoor moest Luuk wel van Stijn 
winnen en het was een wisselende 
partij. 
Of het de spanning was of gebrek 
aan concentratie is niet duidelijk, 
maar in het begin van de partij wer-
den er wel wat cadeautjes uitgewis-

seld, maar uiteindelijk kwam Luuk 
op stoom en werd Stijn er hard af-
gezet. Luuk staat met 15 punten 
fier bovenaan in de competitie, Wil-
lem volgt met 13,5 punten en Jasper 
met 11,5 punten. Jasper deed onge-
veer hetzelfde tegen Sam die helaas 
weer verloor, maar hij gaat vooruit!
Christiaan blijft met 9,5 punten in 
de achtervolging door van Kevin te 
winnen. Robbert won van Ryan en 
Ruben van Simon R. Tim won van 
broertje Koenraad en Rune was vrij.
Door Ben de Leur

Sport en spel in vakantie
Aalsmeer - Het is vakantie en dit 
betekent dat er voor kinderen aller-
lei activiteiten georganiseerd wor-
den. Afgelopen maandag 20 februa-
ri was er in de Proosdijhal de beken-
de sport- en spelinstuif. Jongens en 
meisjes tussen de zes en twaalf jaar 
krijgen de mogelijkheid om zich ge-
zellig met elkaar sportief uit te leven. 
Op de druilerige eerste vakantie-
dag was de animo voor het ‘binnen 
spelen’ groot. Zwaaien en zwieren 
aan de touwen en de ringen, sprin-
gen op het springkussen, klauteren 
op de toestellen, voetballen en ex-
tra dit keer meedoen met een les-
je ritmische gymnastiek met lint en 
bal. Vooral meisjes melden zich aan 
voor deze kennismaking, aangebo-
den door leden van Sportvereniging 
Omnia. 
Voor wie deze vakantie een verfris-
sende duik wil nemen, is zwembad 
De Waterlelie aan de Dreef extra ge-

opend, dagelijks tot en met zondag 
26 februari. Er geldt een speciaal ta-
rief voor vrijzwemmen en de bad-
meesters en –juffen houden regel-
matig leuke (water)spelletjes. Kijk 
voor meer informatie op www.esa-
aalsmeer.nl of bel 0297-322022.

Combifun
Aanstaande vrijdag 24 februari 
wordt een nieuwe editie van Com-
bifun georganiseerd in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a door 
De Binding, Cultuurpunt Aalsmeer 
en Sportservice Haarlemmermeer. 
Kinderen tussen de zes en twaalf 
jaar krijgen workshops theater-im-
provisatie en maskers schilderen. 
En er is natuurlijk ruimte voor sport, 
zoals voetbal, volleybal en trefbal. 
Combifun is van 13.30 tot 16.30 uur 
en inschrijven kan via www.debin-
ding.nl/agenda. Snel doen, de ani-
mo is groot!

Goud voor Sijmen Egberts!
Drie VZOD leden bij NK 
jeugdmarathon schaatsen
Kudelstaart - Zaterdag 11 februa-
ri streden de marathontoppers van 
de toekomst in Den Haag om de na-
tionale titel in verschillende jeugd-
categorieën. Lucas van der Hoorn 
evenals de broers Mees en Sij-
men Egberts hadden zich geplaatst 
voor het Nederlandse kampioen-
schap Marathon schaatsen. Bij het 
aanmelden was er eerst een aan-
dachtige materiaal inspectie. Snij-
vaste kleding, een helm en hand-
schoen waren verplicht natuurlijk. 
Maar ook werden de ijzers gecon-
troleerd op scherpe punten, zodat 
bij een eventuele val de risico’s op 
snijwonden zo veel mogelijk verme-
den zouden worden. Om half 11 was 
het inrijden en om 11.00 uur begon 
de eerste wedstrijd. Bij de pupillen 
werd gestart in twee groepen. Van 
elke groep gingen de beste twaalf 
door naar de finale. Lucas van der 
Hoorn mocht mee doen bij de pu-
pillen B. Na een spannende halve fi-
nale, wist hij zich te plaatsen voor 
de finale. In de finale B pupillen ging 
het er weer hard aan toe, maar Lu-
cas liet het peloton niet ontsnappen. 
Na een finale over zes ronden wist 
Lucas zich uiteindelijk bij de eerste 
twintig te rijden. Een top prestatie!
De halve finale bij de pupillen A 
werd gewonnen door Sijmen Eg-

berts van VZOD. Echter, dit zegt dat 
natuurlijk nog niets over de finale 
welke hierna nogmaals over negen 
ronden gereden moest gaan wor-
den. In de finale moest het gaan ge-
beuren. De beste jonge heren van 
Nederland aan de start klaar voor 
de strijd om het Nederlandse kam-
pioenschap. Het was vanaf het be-
gin spannend en ook hier werd hard 
geschaatst. Elke ontsnapping werd 
teniet gedaan door het peloton. Met 
nog anderhalve ronde te gaan ver-
snelde Sijmen. Slechts een enke-
ling kon hem volgen, maar met rui-
me afstand reed Sijmen naar de fi-
nish om daar geheel in stijl als eer-
ste te finishen. Mees Egberts mocht 
zijn debuut maken bij de junioren C. 
In deze categorie mochten de jon-
gens in de leeftijd van 14 en 15 jaar 
om het kampioenschap strijden. Het 
was een zware race over 25 ron-
den wat neerkomt op bijna 10 kilo-
meter. De rondetijden waren soms 
zelfs tegen de 30 seconden aan, wat 
aangeeft dat er echt hard gereden 
werd. Belangrijk was om in het pe-
loton te blijven en niet af te haken. 
De strijd werd beslist in een massa 
sprint van het peloton. Mees eindi-
ge in de staart van het peloton, een 
knappe prestatie natuurlijk. Voor al-
le mannen een prachtig resultaat.

NK Sjoelen individueel
Hoge cijfers voor sjoelers 
in tweede voorronde
Aalsmeer - Zaterdag 11 februa-
ri was de tweede voorronde van af-
deling West in Heemskerk voor het 
in april te houden NK Sjoelen In-
dividueel. Sjoelclub Aalsmeer was 
met maar liefst 19 sjoelers aanwe-
zig. In de Dames A was Petra Hou-
weling de onbetwiste nummer één 
met 141,15 gemiddeld. Bij de He-
ren A werd Cock Tukker derde met 
een iets hoger gemiddelde 141,75. 
Bij de Heren B was Hans van Leeu-
wen goed voor een tweede plek 
(136,30). Paul van den Berg gooi-
de in de C-Klasse nog hoger gemid-
deld (139,05) en werd nummer één. 
Kees Kuypers werd derde, Marry 
Verhoeven vierde, Elisa Houweling 
zevende en Win Eijlers achtste. In de 
D-Klasse net geen podiumplaatsen 
voor Sjaak Siebeling (vierde) en Ka-
rin Geleijn (vijfde). Theo van Leijden 
sloot hier de rij met een twaalfde 

plaats. In de E-Klasse won Sjoelclub 
Aalsmeer de eerste prijs via Kees 
Verbruggen. Wijnand Springin’tVeld 
werd zesde, Henk Brozius zevende 
en Jacob van ’t Hof negende. In de 
F-Klasse werd Mirjam van den Berg 
tweede. In de X-Klasse (worden na 
40 bakken ingedeeld in een klasse) 
won Mariëtte van der Vlugt, werd 
Thijs Brozius tweede en Cock van 
der Vlugt derde. Op 11 maart is de 
laatste selectiewedstrijd en wordt 
er duidelijk wie in april mee mogen 
doen aan het NK in Barneveld. Pa-
trick Haring heeft zich via de beker-
wedstrijden al geplaatst voor het NK 
in de Heren A.

Onderlinge competitie
Bij de laatste competitieavond wer-
den er twee persoonlijke records 
verbroken. Karin Geleijn kwam tot 
de monsterscore van 1402 en Kees 

Kanopolo-toernooi in Groningen
Michiel de Ruyter wint 
24 uur van Stadskanaal
Uithoorn - Het eerste weekend van 
februari zijn het derde en het vijf-
de team van Michiel de Ruyter af-
gereisd naar het Groningse stadje 
Stadskanaal. Hier werd een kanopo-
lo-toernooi gehouden dat begon op 
zaterdag 10.00 uur en half 10 zon-
dag zou de finale worden gespeeld. 
Dit toernooi draaide het er dus niet 
alleen om of je het sterkste team 
was, maar ook of je het vol kon hou-
den. In dit weekend zijn er door Mi-
chiel de Ruyter heel wat spannen-
de wedstrijden gespeeld en de bei-

de teams hebben het er goed vanaf 
gebracht. Om half 10 mocht het der-
de team de finale spelen tegen Gro-
ningen. Het werd een heel spannen-
de wedstrijd, die Michiel de Ruyter 
uiteindelijk won met 8-7. En zo werd 
de 24 uur van Stadskanaal afgeslo-
ten met de eerste plek! Michiel de 
Ruyter deed het ook heel goed met 
het vijfde team. Dit was het eerste 
toernooi in de volwassen klasse en 
dit team behaalde de derde plaats. 
Alles bij elkaar was het een heel ge-
slaagd weekend! Info: www.mdr.nu.

Verbruggen 1358. Uitslagen Hoofd-
klasse: 1. Petra Houweling, 2. Paul 
van den Berg en 3. Hans van Leeu-
wen. A-Klasse: 1. Karin Geleijn, 2. 
Theo van Leijden en 3. Sjaak Siebe-
ling. B-Klasse: 1. Dirk Mol, 2. Klaas 
van Leeuwen en 3. Henk Brozius. 
C-Klasse: 1. Klaas de Vries, 2. Mir-
jam van den Berg en 3. Gazi Orczek. 
De volgende competitieavond wordt 
op donderdag 2 maart gehouden in 
het Dorpshuis in Kudelstaart. Voor 
informatie en uitslagen, zie: www.
sjoelclub-aalsmeer.nl.

Compensatiegelden voor meest-
benadeelden Schiphol
Open brief aan Wethouder Robert-
Jan van Duijn en Schiphol Gebieds-
manager Alexander Smal:

Met stijgende verbazing vernam ik 
uit de lokale kranten welke briljan-
te ideeën er in Aalsmeer leven om 
de slachtoffers van Schiphol’s on-
gebreidelde expansiedrang te com-
penseren. Een simpele lezer als ik 
denkt dan gelijk aan de mensen 
die het meest te lijden hebben van 
het risico, het lawaai, het fijnstof en 
de stank van landende en stijgen-
de vliegtuigen. Aan degenen wiens 
huizen voor Schiphol gesloopt moe-
ten worden, wiens huizen drievou-
dig geïsoleerd moeten worden, die 
indirecte ventilatie met luchtfilters in 
huis moeten hebben, die geen wo-
ning voor hun ouders of kinderen in 
de tuin mogen bouwen en die wél 
in de tuin kunnen werken maar niet 
converseren… Kortom, aan de be-
woners van die gebieden, die in het 
Luchthaven Indelings Besluit (LIB) 
officieel zijn aangemerkt als bena-
deeld door de bovengenoemde ge-
varen en ongemakken van Schiphol. 
De mate van risico en ongemak is 
alreeds aangegeven en gemarkeerd 
in geografische LIB-zones en -gren-
zen, die recent - met een belangrij-
ke inbreng van Aalsmeer - opnieuw 
zijn vastgesteld door het Ministerie!
Deze kaart is niet alleen een meet-
lat voor de overlast, maar dus ook 
voor compensatie recht evenredig 
met die overlast! Ervan uitgaande 
dat de LIB-zones een juiste indica-
tie zijn van de overlast van Schiphol, 
kun je de LIB-kaart aanhouden voor 
de mate van compensatie per zo-
ne. Je zou bijvoorbeeld kunnen clai-
men, dat LIB-1 zone recht heeft op 
40%, LIB-2 op 30 %, LIB-3 op 20% 
en LIB-4 op 10 % van de compensa-
tiegelden! De compensatie dient wel 
rekening te houden met het aantal 
getroffen bewoners per zone; dus 
is de compensatie per bewoner in 
zone 1 viermaal zo hoog als in zo-

ne 4, die echter veel meer bewo-
ners telt… Wie schetst nu mijn ver-
bazing, dat aanzienlijke compensa-
ties worden geclaimd voor projecten 
buiten deze zones, zoals De Oude 
Veiling, het Crown Theater, het Star-
teiland, het VVA- en RKDES-terrein, 
etc., terwijl er praktisch geen idee-
en waren voor direct-benadeelden?! 
Niets ten nadele van de genoemde 
– ook heel goede – doelen en pro-
jecten, maar wat zij te lijden hebben 
van Schiphol is mij een raadsel!
Wat dan wel? Je zou bijvoorbeeld de 
compensatie kunnen besteden aan 
voorzieningen die níet door het LIB 
worden beperkt, maar juist de over-
last beperken, zoals extra groen in 
zones die niet (intensief) bewoond 
en/of bewerkt mogen worden. Met 
name bomen en struiken filteren 
het fijnstof uit de lucht, dempen het 
vliegtuiglawaai en bieden de fysieke 
en mentale rust. Door het aanleg-
gen c.q. uitbreiden van parken biedt 
men (niet uitsluitend, maar voor-
al) direct omwonenden een echt 
werkende compensatie. Goed be-
schouwd is er planologisch met na-
me in de LIB-3 en de Sloop-zone on-
der de Aalsmeerbaan plenty ruimte 
voor groen, dat mooi aansluit op be-
staand groen van het Seringenpark, 
de Hoge Dijk en De Bovenlanden. 
Op een deel van Greenpark dat in 
de LIB-zones ligt, met name in de 
Hoeksteen, rust ook al een groen-
bestemming en in 2007 werd het 
plan Greenpark al bekroond voor 
de ruime mate van groenvoorzie-
ningen. Greenpark kan hiermee zijn 
naam weer eer aandoen en het di-
lemma over de invulling van dit deel 
van Greenpark wordt hiermee opge-
lost (én betaald) door Schiphol!
Tenslotte wordt ook het aanzien van 
Aalsmeer bij binnenkomst vanaf de 
N201 én vanuit de lucht een stuk 
groener en aantrekkelijker.
Dit idee wordt u gratis aangeboden 
door Marcel Bartels.
marcelbartels@live.nl

ingezonden

De Cinesjasten Uithoorn 
op bezoek bij Videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 27 fe-
bruari komt de Videoclub De Cines-
jasten uit Uithoorn op bezoek bij de 
Videoclub Aalsmeer. Zij gaat voor 
de leden van Videoclub Aalsmeer 
een filmavond verzorgen. Iedere vi-
deoclub heeft zijn eigen manier om 
films te maken, daarom is het inte-
ressant om te zien wat deze vereni-
ging op het gebied van videofilms 
kan laten zien. Het wordt weer  een 
bijzondere clubavond, laat deze niet 
aan u voorbijgaan. De F&VA is overi-
gens nog steeds opzoek naar nieu-
we leden. Mensen die geïnteres-
seerd zijn in het filmen met een vi-
deocamera zijn van harte welkom 
op één van de komende clubavon-
den. Bij de videoclub kan men altijd 
te rade gaan bij een van de deskun-

dige leden. Voorzitter Gerard van 
Schie: “Wij ondersteunen de leden 
met het verstrekken van informatie, 
cursussen en gaan aan de slag op 
werkavonden. We leren hen filmen 
en ook de techniek om het opge-
nomen materiaal tot één geheel te 
monteren. We hebben bijvoorbeeld 
net een vier avonden durende cur-
sus film en videomontage met Ma-
gix software afgesloten. Op club-
avonden worden films van eigen le-
den, maar ook van andere filmama-
teurs, vertoond. Om daarvan te le-
ren worden deze dan geanalyseerd 
en beoordeeld.” De avond met Vi-
deoclub Uithoorn begint maandag 
om 20.00 uur en wordt gehouden in 
Buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3.

Amstelland - Kom hutten bouwen 
op zondagmiddag 5 maart om 12.00 
uur, 13.30 uur of 15.00 uur in het 
Amsterdamse Bos. Je leert verschil-
lende manieren om een hut te ma-
ken. Een hut om in te wonen en je 
te verbergen voor wilde dieren. De-
ze activiteit is geschikt voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar en (groot)ou-

ders of begeleiders. De kosten zijn 5 
euro per kind en 2,50 euro per vol-
wassene. Duur: 1 uur. De start is 
bij De Boswinkel aan de Bosbaan-
weg 5. Aanmelden via 020-5456100 
of www.amsterdamsebos.nl of in de 
Boswinkel iedere dinsdag tot en met 
zondag geopend van 10.00 tot 17.00 
uur.

Hutten bouwen in het Bos
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Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 24 fe-
bruari is er weer gewoon kaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. Iedereen 
is van harte welkom in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3. Neem ge-
rust u buurman/vrouw en vrienden 
mee. Aanvang is 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.00 uur voor koffie, thee en 
inschrijving. Het koppelkaarten op 
17 februari is gewonnen door Ge-
orge Lemmerzaal en Jan Visser met 
5891 punten. Op twee Joke Kievit en 
Grada Groenedijk met 5379 punten 
en op drie Wim Spring in ‘t Veld en 
Rijk van Egdom met 5171 punten. De 
poedelprijs was voor Bert van de Jagt 
en Gerard Presser met 3563 punten.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 25 februari:
F.C.AALSMEER 
F.C.A. 6 – D.C.G. 2 14.30 u
S.C.W.
R.K.A.V.I.C. 2 - S.C.W. 3 14.30 u
S.C.W. 5 – V.V.C. 5 14.00 u 

Zondag 26 februari:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 3 – Onze Gazellen 3  11.30 u

Dammers K&G houden stand
De Kwakel - Hoe klein het kop-
peltje ook geworden is, de leden 
van Kunst en Genoegen blijven zich 
goed weren op het dambord. Vrij-
dagavond togen de dammers van 
het tweede team naar Andijk voor 
een belangrijk treffen met de me-
de koploper. In de sfeervolle biblio-
theek van het plaatselijke dorpshuis 
ontspon zich al snel een spannen-
de strijd. Het was Leo Hoogervorst, 
de nestor van K&G, die de stand 
openbrak. Zijn spinnen rag-systeem 
bleek weer voldoende om zijn te-

genstander volledig in te pakken en 
zijn team daarmee op voorsprong 
te zetten, 0-2. Vervolgens wist Jos 
Harte deze voorsprong te conso-
lideren door remise met zijn oppo-
nent overeen te komen, 1-3. Kop-
man Wim Konst had het inmiddels 
al zwaar gekregen tegen de ster-
ke kopman van Andijk. In de thuis-
wedstrijd wist Wim nog verrassend 
te winnen, maar nu moest hij het on-
derspit delven, 3-3. De ogen werden 
vervolgens op invaller René de Jong 
gericht, hij speelde zijn eerste wed-

Wil wint bij de 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 1 maart. De 
kaartmiddag begint om 14.00 uur en 
vindt plaas in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. De soos op 15 februa-
ri is gewonnen door Wil ter Horst met 
5979 punten, op twee Ria Pieterse met 
5468 punten, op drie Ineke Nuijens met 
5155 punten en op vier is Gerrit van der 
Geest geëindigd met 5056 punten.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 verliest van 
koploper in Velsen-Noord
Aalsmeer - Bloemenlust 1 had in 
Velsen-Noord weinig kans tegen 
het uit de tweede klasse gedegra-
deerde Doko 1. Ed Couwenberg en 
Bart Spaargaren wisten beiden van 
dezelfde tegenstander te winnen, 
waarvan Johan Berk helaas wel in 
vier games verloor. De andere twee 
tegenstanders bleken letterlijk een 
klasse beter dan de net uit de vierde 
klasse gepromoveerde Aalsmeer-
ders, zodat er uiteindelijk een 8-2 
nederlaag op het scorebord stond.
Bloemenlust 2 speelde uit tegen 
Amstelveen 3, met Jan Spaargaren 
als invaller voor Danny Knol. En met 
twee overwinningen deed hij dit erg 
goed. Ook Peter Velleman won twee 
enkelspel partijen en samen met 
Jan werd ook het dubbelspel in vier 
games gewonnen. Horst Krassen 
won één partij, waardoor de einduit-

slag 4-6 werd. De overwinning had 
nog hoger uit kunnen vallen, want 
Peter verloor een partij met 12-10 in 
de vijfde game en ook Horst verloor 
een keer met 11-9 in de laatste en 
beslissende game.
Bloemenlust 3 kwam in Duiven-
drecht tegen ASSV 2 na een 0-3 
voorsprong toch niet verder dan 
een 6-4 nederlaag. Jan Spaargaren 
boekte twee zeges, maar mede door 
een armblessure kon de anders zo 
solide Dirk Biesheuvel alleen zijn 
eerste tegenstander verslaan. Ire-
ne Gerritsma wist in een lange en 
spannende vijf-setter (4-11, 15-
13, 11-7, 6-11, 16-18) zeer knap te 
winnen van de sterke tegenstander 
waar Jan en Dirk later op de avond 
beiden van zouden verliezen. Bij zes 
van de tien partijen moest een vijfde 
game de beslissing brengen. 

RKDES wint voetbalderby 
van Altior in Langeraar
Kudelstaart - RKDES heeft de der-
by der lage landen gewonnen van 
Altior uit Langeraar. De ruststand 
werd dik verdiend bereikt met een 
0-2 voorsprong. De beide doelpun-
ten werden gemaakt door Indy van 
de Koert. Met deze uitslag nestellen 
de Kudelstaarters zich weer boven 
in de top.
Het was zondag 19 februari een 
prachtige mooie, zonnige dag, met 
een lekkere temperatuur en twee 
ploegen waarbij winnen een must 
was om aansluiting te houden met 
de top in deze competitie en dus 
ook zicht op het kampioensschap te 
houden. Bij RKDES was Lars Win-
ters op vakantie, dus die plek werd 
in gevuld door Novell Elhadji. De 
Afas/Nieuwendijk brigade begon 
furieus aan de wedstrijd, want bin-
nen één minuut had het al 0-1 kun-
nen staan, maar de keeper van Al-
tior wist een schot van Indy van de 
Koert nog uit de benedenhoek te 
tikken. Maar het was slechts een 
voorbode van wat Indy van de Koert 
deze dag zou laten zien, want na 10 
minuten wist hij een prima voorzet 
van de uitstekend spelende Maar-
ten van Putten binnen te schieten: 
1-0. Een vliegende start dus van de 
Kudelstaarters. Maarten van Putten 
was in de eerste helft wel de kwel-
geest van de Langeraarders, keer 
op keer liet hij zijn hielen zien aan 
de linksback, gevolgd meestal door 
ook een goede voorzet. Lennart Kok 
had moeten scoren toen Rick Ver-
kuijl de bal aflegde op hem, maar 
zijn schot kwam op de benen van 
de keeper. 0-2 Werd het toch. Het 
was weer Maarten van Putten die de 
bal voor bracht. Rick Verkuijl kopte 
door en weer was het de inkomende 
Indy van de Koert die de bal in het 
dak van het doel liet ploffen. De eni-

ge kans van Altior in de eerste helft 
werd voorlangs geschoten, zodat de 
Kudelstaartse formatie dik en dik 
verdient met een 0-2 ging rusten.
Het eerste kwartier van de tweede 
helft moet maar weer gauw verge-
ten worden. RKDES is niet bij het 
vijandelijk doel geweest. Voordeel 
dit keer was wel dat ook Altior niet 
bij het RKDES doel kwam. Maar 
na een kwartier in de tweede helft 
kwam de plaatselijke FC weer uit 
hun (winter)schulp. Een goed schot 
van Rick Verkuijl ging over en een 
vrije trap van Lennart Kok werd een 
gemakkelijke prooi voor de keeper. 
Achterin onder aanvoerder van Roy 
Endhoven gaf Kudelstaart ook niets 
weg. Jammer dat zowel Rick als 
Maarten een gele (onnodige) kaart 
opliepen. Ook Lennart Kok had 
hem bijna te pakken toen hij wel 
erg stevig door ging op de keeper, 
maar dit maal hield de goed leiden-
de scheidsrechter de kaart op zak. 
Tien minuten voor het einde maakte 
de uitblinkende Maarten van Putten 
een einde aan alle twijfels. Nadat 
de keeper de bal los had gelaten na 
een afstandschot, kon hij van dicht-
bij de 0-3 op het scorebord zetten.
Vlak voor tijd kwam Altior nog één 
maal goed door, maar keeper Tijn 
Kraak stond ook dit maal op de goe-
de plek. Al met al een dik verdien-
de overwinning met een uitstekende 
eerste helft voor de Kudelstaarters 
en een wat matige, vlakke tweede 
helft.
Aangezien ASW en Bernardus en 
Taurus punten lieten liggen, schijnt 
de zon weer wat harder aan de Wim 
Kandreef. Komende zondag is RK-
DES vrij, maar op 5 maart is de in-
haalwedstrijd thuis tegen SVH. Kom 
tot zien, kom tot zien!
Eppo

Zaterdagvoetbal, eerste klasse
FC Aalsmeer verrast met 
grote zege: 5-0
Aalsmeer - Met een ruime 5-0 
overwinning op het toch niet kin-
derachtige De Merino’s heeft FC 
Aalsmeer toch wel vriend en vijand 
verbaasd. Vooraf was men er in het 
FC Aalsmeer-kamp toch niet hele-
maal gerust op. Ingegeven door de 
5-0 nederlaag in Veenendaal be-
vreesde men het geoliede midden-
rif van de ‘schapen’. De eersteklas-
ser kon daarentegen wel een fitte 
groep overleggen. Daarbij waren er 
ook geen schorsingen.
Het eerste half uur was qua balbezit 
voor de bezoekers uit Veenendaal, 
de beste kansen waren echter voor 
FC Aalsmeer. Lilinho Martins kwam 
een keer knap voor doelman Vrolijk, 
maar hij kreeg de bal er niet langs. 
Ook Arnaud van Leeuwen kreeg de 
bal niet tussen de palen toen hij op-
doemde voor diezelfde Vrolijk. Ar-
naud van Leeuwen zou na de thee 
vervolgens nog een dot van een 
kans missen door veel te laconiek 
voor open doel tegen de dwarslig-
ger te mikken.
Het kantelpunt van de wedstrijd 
kreeg in de 35ste minuut gestalte. 
Doelman Vrolijk haalde Eder Delga-
do hard onderuit en scheidsrech-
ter Akkaya bestrafte dit met rood 
en een strafschop. Aanvoerder Bu-
rak Sitil wist wel raad met de straf-
schop. 1-0. Daarna ging het on-
verwachts hard met het scorever-
loop. Nog voor rust gooiden Lilinho 
Martins met zijn eerste van het sei-
zoen en clubtopscorer (7) Epi Krae-
mer met een geplaatste schuiver – 
zijn handelsmerk - het duel in het 
slot: 3-0. Een ongekende weelde bij 
rust voor de trouwe aanhang (140) 

van de thuisclub. Na de thee legden 
de gasten al snel het hoofd in de 
schoot en kon FC Aalsmeer de wed-
strijd makkelijk onder controle hou-
den. Het enige verwijt wat gemaakt 
kon worden was dat er veel te slor-
dig met de mogelijkheden werd 
omgesprongen. Invaller Fernan-
do Pique zag nog een ogenschijn-
lijk makkelijke kopbal over het doel 
verdwijnen en zo waren er nog wel 
meer kansen.
Tot diep in de tweede helft bleef de 
3-0 op het scorebord hangen. Maar 
invallers Tom Doeswijk en Michal 
Kocon gaven de overwinning met 
twee doelpunten een toch nog gro-
ter aanzien. Vooral de laatste van 
Michal was van grote schoonheid. 
Hij draaide de bal met gemikte pre-
cisie om twee verdedigers en langs 
invaller-doelman Petrus in de bo-
venhoek.
Door deze zege heeft FC Aalsmeer 
zich opgericht tot heuse midden-
motor. Het ‘gat’ met nummer zes 
Woudenberg is maar 1 punt en de 
marge naar de tweede degradatie-
plaats is inmiddels 10 punten. Ko-
mend weekend is er geen competi-
tie in verband met voorjaarsvakan-
tie en andere randzaken (carnaval) 
en dan gaat FC Aalsmeer het ver-
volgens tot driemaal toe buiten de 
deur proberen. Op de 4 maart zal de 
ploeg van Cor van Garderen te gast 
zijn bij hekkensluiter JSV in Nieu-
wegein, de week erna opnieuw naar 
Nieuwegein voor de confrontatie 
met Geinoord en 18 maart zal kop-
loper AFC FC Aalsmeer met open 
armen ontvangen op ‘Goed Genoeg’.
Arno Maarse

Actie-foto bij Heren 2 in De Bloemhof. Foto: www.kicksfotos.nl

Weekend met winst voor 
handballers van FIQAS
Aalsmeer - Een drietal spannende 
handbalwedstrijden afgelopen week-
end. De heren 1 en dames 1 van FI-
QAS Aalsmeer moesten zaterdag 18 
februari hun beste beentje (of arm-
pje) voor zetten en zondag 19 febru-
ari was het de beurt aan de heren 2 
om de eer van Aalsmeer te verdedi-
gen. De heren 1 gingen op bezoek bij 
Quintus in Kwintsheul. In het West-
land wist Aalsmeer overtuigend te 
winnen met 18-28. Een heerlijke op-
steker voor de ploeg, die in de Be-
Ne League de strijd aan ging om de 
negende plaats. De eindranking gaat 
nu bekend gemaakt worden en hier-
in krijgen de heren van FIQAS te ho-
ren in welke nacompetitie poule ze 

terecht komen. De nacompetitie start 
op zaterdag 4 maart. De dames 1 
speelde zaterdag thuis in de Bloem-
hof tegen Gemini uit Zoetermeer, 
de nummer zes in de Eerste Divisie. 
Aalsmeer stond zevende, maar na de 
wedstrijd heeft een positie wisseling 
plaatsgevonden, want de dames van 
FIQAS wisten te winnen met liefst 31-
23. Nu dus op plaats zes in de com-
petitie! De heren 2 nam het zondag 
19 februari in de Bloemhof op tegen 
Haro uit Rotterdam. Het werd een su-
per-spannende ‘pot’. De beide teams 
waren aan elkaar gewaagd. Maar, 
na deze laatste competitiewedstrijd 
in de eredivisie mocht Aalsmeer jui-
chen: 30-26 winst.

Klinkende overwinning voor FCA zaterdag. Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbalclubs scoren winst
Aalsmeer - De voetbal in Aalsmeer 
en Kudelstaart heeft een mooi 
weekend achter de rug. De eerste 
teams van FC Aalsmeer zaterdag en 
zondag boekten winst en het Ku-
delstaartse RKDES mocht ook een 
overwinning op naam schrijven.
FCA zaterdag speelde thuis aan de 
Beethovenlaan tegen de Merino’s 
uit Veenendaal. Het werd klinken-
de winst voor Aalsmeer. De Meri-
no’s werden met een zwaar verlies 
naar huis gestuurd. Liefst 5-0 liet 
FCA noteren. In de kleedkamer de 
gebruikelijke overwinnings-selfie 

met dit keer vijf vingers in de lucht! 
FC Aalsmeer zondag en RKDES Ku-
delstaart moesten 19 februari bei-
den de gemeentegrenzen over. FCA 
zondag ging naar Alphen aan de 
Rijn en succesvol. Het bleef lang 
1-1, maar het was toch Aalsmeer 
die met een 2-1 overwinning te-
rug naar huis kon rijden. De ploeg 
en aanhangers van RKDES togen 
naar Langeraar. Altior was de te-
genstander. RKDES bleek duidelijk 
een maatje te groot voor deze ploeg. 
Uitzinnige vreugde terug naar Ku-
delstaart: 3-0 winst geboekt!

Kaartavond levert 150 euro 
voor ziekte Huntington op
Aalsmeer - Een of twee keer per 
jaar houdt buurtvereniging Horn-
meer een kaartavond waarvan de 
opbrengst gaat naar een goed doel. 
Eerder is gekaart voor het Rode 
Kruis en voor kinderboerderij Boe-
renvreugd. 
Afgelopen vrijdag 17 februari stond 
het koppelkaarten in het teken van 
de ziekte Huntington.
Huntington is een combinatie van 
de symptomen van Alzheimer, ALS 
en Parkinson. De ziekte is voor vijf-
tig procent erfelijk. Om een genees-

middel te vinden is onderzoek no-
dig en dit kost veel geld. De kaarters 
van de buurtvereniging, gastspelers 
en twee bestuursleden van de ver-
eniging van Huntington wilden hier 
graag een steentje aan bijdragen. Er 
is een mooi bedrag van 150 euro bij 
elkaar gekaart. De cheque is dezelf-
de avond overhandigd door voor-
zitter Cor Knol (rechts op de foto). 
Het was een welkome donatie om 
de grote onkosten van deze ziekte 
te bestrijden.
Foto: www.kicksfotos.nl

Biljartvereniging Aalsmeer
Maximale punten voor C1
Aalsmeer - In de thuiswedstrijd van 
de C 1 van Biljartvereniging Aalsmeer 
tegen De Sport was het Wim Bessel-
se die in twee beurten 119 caram-
boles liet noteren, van de te maken 
163, en liet Piet Visser met 24 ge-
maakte caramboles achter zich. Ton 
Bocxe wist in 16 beurten zijn 99 ca-
ramboles te maken tegen Ruud War-
merdam en zo de winst naar zich toe 
te halen. Rob ten Brink had iets meer 
beurten nodig tegen Jan van Veen. 
Jan ging voortvarend van start tot de 
tiende beurt, daarna ging het minder 
met Jan. Rob begon met series van 
13 en 14 en 17, daarna was de klus 
geklaard en stonde ook zijn 99 ca-
ramboles op het bord in 21 beurten 
Einduitslag: Aalsmeer 36 en De Sport 
15 punten. In de C 2 was het Arnold 
Heuzen die ondanks een serie van 17 
in 23 beurten de winst aan Harry van 
Lith moest laten. Jan Plasmeijer deed 
er 35 beurten over om zijn 61 caram-
boles op het bord te krijgen en er re-
mise aan over te houden tegen Ge-
rard Broer. Spannend was het bij de 
partij van Joop Houtman tegen Pe-
ter van Asten (beide 55 caramboles). 
Het was uiteindelijk Joop Houtman 
die in 19 beurten zijn caramboles 
liet noteren en Peter die er 3 tekort 
kwam. Einduitslag: Aalsmeer 30 en 
Harago 32 punten. Door de winst op 
Roac klimt het 3 bandenteam lang-
zaam uit het dal. Theo Volkerts en 
Henk Floor wisten hun partij in winst 
om te zetten door in 49 en 47 beurten 
hun caramboles te maken. Ton v/d 
Laarse moest de winst aan Jos Op-
dam laten in 44 beurten. Eindstand: 
Aalsmeer 30 en Roac 28 punten. Het 
Team van Spaargaren blijft maar sco-
ren. Nu moest BV De Plas er aan ge-
loven. Hans Spaargaren nam het op 
tegen Hans van Capel (beide 84 ca-
ramboles). In 31 beurten won Hans 
Spaargaren heel krap met een ver-
schil van 1 carambole. Paul v/d Aar 
deed er 16 beurten over en maak-
te een serie van 24 om zijn 76 ca-
ramboles te laten noteren tegen Si-
mon van Capel. In de uitwedstrijd 
van team Henk v/d Suis tegen Hara-

go waren het Joost Dekker en Henk 
v/d Sluis die beide de 12 punten pak-
ten tegen Henk Stuivenberg en Kit-
ty Westerbos. De ontmoeting tus-
sen Jan Ganzevles en Henk Vergeer 
was de kortste partij deze avond en 
in 17 beurten moest Jan de eer aan 
Henk Vergeer laten. De winst was 
voor Team Aalsmeer. Eindstand: Ha-
rago 29 en BV Aalsmeer 31 punten. 
In de dagcompetitie was remise de 
uitslag tussen Westerhaven en het 
Aalsmeerse team van Wil Piet. Het 
was Piet de Ridder die in 21 beur-
ten Aad Turk versloeg en Flip Eskes 
deed hetzelfde tegen Piet Lelieveld. 
Wijnand Knol kwam 1 carambole te 
kort tegen Martin v/d Zwan en liet 9 
punten noteren. Piet van Zelst de te-
genstander van Wil Piet liet er geen 
gras over groeien en liet Wil Piet in 
23 beurten achter met een tekort van 
13 caramboles. Eindstand: Wester-
haven 40 en Aalsmeer 40 punten. 
Aalsmeer C speelde uit bij BV De 
Plas. Het was de eerste speler die re-
mise wist maken in 20 beurten te-
gen Aad Verdel met een moyenne 
van 4.25. Harry Batenburg trof Rob 
Roggeveen als tegenstander die het 
dubbele aan caramboles moet ma-
ken dan Harry. Uiteindelijk was het 
Harry die er 6 tekort kwam. Ook Do-
rus v/d Voort had te maken met een 
tegenstander die het dubbele aan 
caramboles moest maken. Hij ver-
loor in 26 beurten van Bert van Tol. 
Ook Henk v/d Sluis verloor zijn par-
tij met een tekort van 1 carambole 
met een goed moyenne van 1.68 van 
Sim Zwirs. Het gebeurt niet zo vaak 
dat er een team naar de Roerdom-
plaan 3 en 48 punten in de pocket 
geeft. Het overkwam het team van 
Arnold Heuzen die een uitwedstrijd 
tegen Pepersteeg moest spelen. 
Arnold maakte zijn 75 caramboles in 
17 beurten tegen Bou v/d Meer. Wim 
Berghoef, Fred Pol en Wim Neder-
stigt hadden wel meer beurten no-
dig, maar volgden het voorbeeld van 
Arnold door alle drie hun partijen te 
winnen. Eindstand: BV Pepersteeg 
27 en BV Aalsmeer 48 punten.

Dinsdagavond in het Middelpunt
Victor wint weer bij darten
Aalsmeer - Er werd om acht uur 
begonnen met de dartcompeti-
tie in het Middelpunt op de dins-
dagavond. Victor van Schie zat ge-
lijk goed in het spel. Hij gooide een 
prima score en kwam steeds op een 
goede dubbel om uit te gooien. Het 
leverde hem de hoogste eer op. Ben 
van Dam wist tweede te worden, on-
danks dat hij zeer afwisselend spel 
had. Op drie is Kees de Lange ge-
eindigd, die het best spannend wist 

strijd van dit seizoen. René bleek 
het spelletje nog niet verleerd, maar 
schoot net tekort voor de winst, 
eindstand 4-4. Hierdoor bleven bei-
de teams aan de leiding in de eer-
ste klasse van de Noord-Hollandse 
dambond, met enig voordeel voor de 
Kwakelaars die een bordpunt meer 
hebben. Maar er wachten nog drie 
zware wedstijden, onder meer te-
gen Zaanstreek, de nummer drie op 
slechts één wedstrijdpunt verschil. 

Onderlinge competitie
In de onderlinge competitie lijkt het 
kampioenschap te gaan tussen Wim 
Keessen en Adrie Voorn, zij wisten 
ieder de aanval in de laatste twee 
weken van Wim Konst af te slaan. 
Wim voelt inmiddels de hete adem 
van Jos Harte en Piet Terlouw in zijn 
nek in de strijd om het brons. Dam-
liefhebbers kunnen elke maandag-
avond in ’t Fort De Kwakel aanschui-
ven. Inlichtingen bij Adrie Voorn via 
0297-568472.

te maken voor z’n tegenstander, 
daar hij bij het begin niet zo’n ho-
ge score had, maar bij de eindsprint 
toch op een prima uitgooi van de 
dubbels kwam. En dit net voordat 
Peter Bakker dacht zijn doel bereikt 
te hebben. Voor hem dus plaats vier. 
Franklin Dolk wist net voor zijn va-
der Hans op de vijfde plaats te ko-
men. Ook eens darten? Dit kan ie-
dere dinsdagavond in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat 55. De 
deelnameleeftijd is vanaf 16 jaar. Lid 
worden is niet nodig. De zaal is van-
af half acht open en deelnemen kost 
2,50 euro per keer.



Kudelstaart - Na overwinningen op 
zowel de 500 als op de 1500 meter 
kon Jim Nijlant gekroond worden 
als de nieuwe clubkampioen van 
Schaatstrainingsgroep VZOD Ku-
delstaart. Bij de dames prolongeer-
de Imke Brommer haar titel van vo-
rig jaar met een straatlengte voor-
sprong op de nummer twee, Inger 
van Dok, die wel het klassement bij 
de meisjes junioren B won.
De kampioenschappen startte af-
gelopen zaterdag op de ijsbaan in 
Haarlem met de beginners, die twee 
keer een 100 meter moesten rijden. 
Door de goede instructies van de 
trainers stonden alle kinderen ruim 
op tijd aan de start en kon Maar-
ten Maarse de kinderen vlot weg-
schieten. Altijd een fantastisch ge-
zicht, de kinderen met verbeten ge-
zichten die zo snel mogelijk de 100 
meter willen afleggen, aangemoe-
digd door ouders, opa’s en oma’s. 
Féline Wiegman legde de 100 meter 
als snelste af bij de meisjes terwijl 
Merlijn Kolk de beste tijd reed bij de 
jongens. Fabienne Maarse legde bij 
de pupillen E&F zowel op de 100 als 
op de 300 meter beslag op de eerste 
plaats, gevolgd door Jente Koops. 
Bij de jongens in deze leeftijdsca-
tegorie ging de overwinning naar 
Hein Smit met Syb Maarse op een 
mooie tweede plaats. Bij de meis-
jes pupillen C&D eindigde Fenna de 
Graaf op de eerste plaats door over-
winningen op de 100 en op de 300 
meter. Bij de jongens was het span-
nender. Na de 100 meter ging Storm 
Verwoert aan de leiding, maar door 
een heel goede 300 meter slaagde 
Bjorn Heemskerk er in om de ach-
terstand om te buigen in een kleine 
voorsprong.
Bij de pupillen A&B is heel goed te 
zien dat met goede trainingen de 
resultaten met sprongen omhoog 
gaan. Bij de meisjes won Roos Aar-
sen met grote overmacht op de 300 
en 500 meter, terwijl Nederlands 
pupillenkampioen Sijmen Egberts 
een klasse apart was met een 500 
meter tijd van 42.99 seconde. Net 
als vorig jaar zorgde muziekvereni-
ging Herriemonie tijdens de dweil-
pauzes voor een gezellige sfeer met 
bekende melodieën waardoor ook 
langs de baan de mensen in bewe-

ging kwamen. Bij de oudere jeugd 
zijn ook prima prestaties geleverd. B 
junior Max van Dijk reed vooral op 
de 1500 meter een zeer goede tijd 
waarmee hij in het klassement net 
achter Jim Nijlant als tweede ein-
digde. Bij de senioren legde Erik 
Eveleens beslag op de eerste plaats 
vlak vóór Eric Aarsen en Remco 
Gerritsen. Het podium bij de dames 
werd vol gemaakt door Eline van der 
Zwaard.
De goede organisatie en het vlotte 
verloop van de wedstrijden zorgden 
er voor dat nog een minimarathon 
over tien ronden gereden kon wor-
den. Er werd tactisch gereden, met 
zo nu en dan enkele demarrages 
van de deelnemers. Met een groep 
van acht rijders werd de laatste ron-
de ingegaan en sprintte Sijmen Eg-
berts naar de overwinning, vóór Jim 
Nijlant, gevolgd door Eric Aarsen. Bij 
de dames wist Inger van Dok beslag 
te leggen op de eerste plaats, ge-
volgd door Famke Gerritsen met op 
de derde plaats Carlijn Aarsen.
Vermeldenswaardig is nog de deel-
name van good old Richard Panne-
koek, die na zijn langebaanwedstrijd 
en minimarathon de schaatsen op-
nieuw onderbond voor de nacht 
van Haarlem. Daar schaatste hij 
nog even meer dan 100 ronden en 
moest de organisatie hem als laat-
ste van het ijs halen. Voor de com-
plete uitslag van de clubkampioen-
schappen kan gekeken worden op 
www.stgvzod.nl.

Jim Nijlant en Imke Brommer c
lubkampioenen. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Op 5 maart in De Waterlelie
Zwemwedstrijd om Lenie 
van der Meer bokaal
Aalsmeer - Op zondag 5 maart or-
ganiseert Stichting Meer Armslag 
in samenwerking met Zwemvereni-
ging Oceanus weer haar jaarlijkse 
zwemwedstrijd om de Lenie van der 
Meer bokaal.
Lenie van de Meer was de initia-
tiefneemster voor het oprichten van 
Stichting Meer Armslag. Deze stich-
ting zet zich in voor de financiële 
ondersteuning van zwemmers met 
een beperking. De locatie voor deze 
wedstrijd is Zwembad De Waterlelie 
aan de Dreef 7 en aanvang is 14.30 
uur. De wedstrijd is bijzonder omdat 
valide zwemmers en zwemmers met 
een beperking door het toepassen 
van een rekensysteem zich sportief 

met elkaar kunnen meten, waardoor 
er spannende wedstrijden ontstaan. 
Naast de zes zwemmers die Stich-
ting Meerarmslag financieel onder-
steunt, hebben ook diverse zwem-
verenigingen ingeschreven. Daar-
naast zal ook Jetze Plat aan de start 
verschijnen. Jetze werd vorig jaar 
in Rio paralympisch kampioen bij 
de triathlon, behaalde brons bij de 
wegwedstrijd voor handbiken en 
werd zesde op de tijdrit. Maar hij 
kan ook heel hard zwemmen. Stich-
ting Meer Armslag is blij met de toe-
zegging van Jetze om deel te ne-
men aan deze wedstrijd. Wilt u/jij de 
zwemmers komen aanmoedigen? 
Iedereen is van harte welkom.

Nieuwe leden welkom bij 
Tennisvereniging TVK
Kudelstaart - Tennisvereniging Ku-
delstaart (TVK) heet nieuwe leden 
van harte welkom. Na jarenlang een 
ledenstop te hebben gekend, is het 
in 2017 weer mogelijk om lid te wor-
den van de vereniging. TVK is een 
vereniging met een recreatief karak-
ter. Door dit recreatieve karakter en 
het feit dat de vereniging afhanke-
lijk is van vrijwilligers, is er een grote 
betrokkenheid van leden binnen de 
club. Niet voor niets dat TVK haar 
contributie zeer aantrekkelijk kan 
houden. Sterker nog: TVK kent de 
laagste contributie van de omtrek. 
Onlangs heeft een team van en-
thousiaste vrijwilligers het clubge-

bouw opgeknapt, zodat deze weer 
voldoet aan de laatste eisen. En het 
een heerlijk plek is om zowel voor 
als na een sportief rondje tennis ge-
zellig samen te zijn. Dankzij de vrij-
willige inzet kent TVK ook lage con-
sumptieprijzen. Tennisleraren Wim 
Hulsbos en Mark Pothuizen zorgen 
er met hun lessen voor dat ieder-
een ‘goed beslagen’ op de baan kan 
staan. De tennisvereniging heeft de 
beschikking over 7 kunstgrasbanen, 
waar het hele jaar door op gespeeld 
kan worden als de weeromstandig-
heden dit toelaten. Meer weten? 
Kijk dan snel op de website van TVK 
via de link: www.tvkudelstaart.nl 

Voetbal
FCA zondag verrast vriend 
en vijand in Alphen: 1-2
Aalsmeer - Weinig voetbalkenners 
hadden afgelopen zondag het idee 
dat de zondag tak van de FCA met 
de winst thuis zou komen vanuit Al-
phen. Twee weken geleden baar-
de deze club groot opzien vanwe-
ge hun 12-4 uitslag tegen Stomp-
wijk en zondag bij een overwin-
ning al zeker van de tweede peri-
ode zou zijn. Tegen deze koploper 
AVV Alphen kon Marco Bragonje in 
zijn opstelling niet beschikken over 
Lennarth Eberharter (niet getraind 
wegens vakantie), Remi Pasternak 
(vanwege werk niet getraind), maar 
wel over Dani Calmez, die weer bijna 
geheel hersteld is, en Bewar Kasim 
op de bank. In het begin was Alphen 
de bovenliggende partij en na 10 
minuten was het de snelle Iliass Al-
la die Erik Jansen er genadeloos uit-
liep en de bal pasklaar lag voor spits 
Bryan de Vries. Hij liet doelman Je-
remiah Veldman kansloos: 1-0. Een 
doemscenario voor de supporters, 
maar wat een wonderbaarlijke her-
stel van de ploeg uit Aalsmeer Eerst 
was het gelegenheid spits Nick van 
de Sluys die met een zware knie-
blessure van het veld werd afgedra-
gen en daarvoor kwam Rem Paster-
nak. Kansen kwamen er voor Bar-
ry Springintveld en Rem, een mooie 
vrije trap van Mark Schut die keeper 
Shay Noorlander ternauwernood uit 
de uiterste hoek kon ranselen. Kort-
om de FC kreeg kansen, de achter-
hoede had de boel steeds beter on-
der controle en als team werd het 
voetbal gewoon beter. In de 40e mi-
nuut een prachtige genomen vrije 
trap van Mark Schut op Rem Paster-
nak, die bal heerlijk in het doel de-
poneerde: 1-1. Een tegenvaller voor 
Alphen, zo vlak voor rust. In de twee-
de helft eigenlijk weer een kopie van 
de eerste helft, een sterk aanval-
lend Alphen en kansen kwamen er 
voor de spitsen, maar gelukkig voor 
de FC waren de schoten niet geheel 
zuiver gericht. Weer kwam de FC be-
ter in hun spel. Het was het aanzien 
volkomen waard voor de toeschou-
wers, want de aanval werd door bei-
de ploegen opgezocht. Na 25 minu-
ten was het deze keer Damion Veld-
man die met een keihard schot van 

afstand voor problemen zorgde bij 
keeper Shay Noorlander, die de bal 
niet onder controle kreeg. En daar 
was weer Panet Machnikowski, die 
er als een duveltje uit een doosje 1-2 
van maakte. De FC leek de wedstrijd 
helemaal onder controle te krijgen. 
Dan een rode kaart van speler Guido 
Hogeweg, die zijn tweede gele kaart 
kreeg en dus van het veld moest. Er 
gebeurde van alles wat het voetbal 
zo mooi maakt. Lennarth Eberharter 
erin voor Richard de Vries (had geel) 
en even later Dani Comez voor de 
moe gestreden Panet Machnikow-
ski. Door goed doorzetten van Len-
narth had Dani Comez een heerlijke 
droom inval kunnen maken na zijn 
langdurige blessure. Alleen voor de 
keeper schoot hij net naast, wat een 
tegenvaller. Daarna gooide Alphen 
alles op de aanval en het was won-
derbaarlijk dat er geen doelpunt viel. 
Tot wel vier keer aan toe moest de 
bal van de lijn gehaald worden. Ook 
een heldenrol was weggelegd voor 
doelman Jeremiah Veldman, alles 
tikte hij over of ramde de bal weg. Al 
met al een geweldige wedstrijd voor 
het gehele team. Doodmoe maar 
voldaan zo’n wedstrijd winnen is ge-
weldig. Voor de tweede keer in deze 
competitie zat de FC Aalsmeer zon-
dag de kampioenskandidaat dwars 
en heeft nu een mooie derde plaats 
op de ranglijst. 

Match en livemuziek
Zondag 5 maart de match tegen de 
ongenaakbare lijstaanvoerder en 
buurman KDO. De Kwakelaars zul-
len als ze kampioen worden zeker 
FC Aalsmeer bedanken voor hun 
inspanningen tegen Alphia en een 
vaatje of een paar kratten zal ze-
ker op prijs gesteld worden! Zon-
dag 5 maart dus om 14.00 uur aan 
de Beethovenlaan. Vanaf 16.00 uur 
muziek van de Coolcast, dus onge-
acht de uitslag het zal in ieder ge-
val gezellig zijn. De entree is gra-
tis. Ook zal er een mooie loterij zijn, 
geschonken door diverse midden-
standers. De Sponsordag wordt op 
2 april tegen de Kickers uit Leimui-
den gehouden.
Peter Springintveld

BeNe League handbal
FIQAS sluit af met winst!
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer speelden zaterdagavond 
hun laatste competitieronde in de 
BeNe League uit bij Koorn./Quin-
tus. Voor de thuisploeg stond niets 
meer op het spel, voor de Aalsmeer-
ders nog wel. Er moest gewonnen 
worden om in ieder geval de negen-
de plaats vast te houden. Het begin 
van de wedstrijd was erg rommelig; 
het duurde ook even voor het eer-
ste doelpunt viel, mede omdat FI-
QAS Aalsmeer een strafworp miste. 
Het was Quintus dat, ondanks fraaie 
reddingen van Gaby Birjovanu, een 
voorsprong nam: via 2-0 en 3-1 naar 
5-3. Hoogste tijd voor een time out. 
Daarna kregen de Aalsmeerders 
hun spel beter op orde en wisten 
de wedstrijd te kantelen. Met name 
via de schutters Remco van Dam 
en Kevin Hooijman die lekker tref-
zeker waren, werd uitgelopen naar 
een 11-16 stand bij rust. Na de pau-
ze was de wedstrijd vrij snel beslist: 
via 12-19 werd een gat geslagen 
naar 12-24. Nog steeds konden de 

Aalsmeerse opbouwers volop uitha-
len en zo kabbelde de wedstrijd naar 
de 18-28 eindstand. Omdat Kras/
Volendam ruim won bij Targos/Bevo 
werden zij achtste, FIQAS Aalsmeer 
negende en Bevo uiteindelijk tiende 
in de BeNe League. Dat leverde de 
Aalsmeerders een plaats op in na-
competitie poule A, waar het samen 
met OCI/Lions, Koorn./Quintus en 
Swift Arnhem gaat strijden om een 
plaats in de kruisfinale. In de andere 
poule komen Volendam, Bevo, Hur-
ry Up en E&O tegen elkaar uit. De 
eerste nacompetitiewedstrijd wordt 
gespeeld op zaterdag 4 maart. Dan 
kan FIQAS Aalsmeer meteen aan de 
bak: de mannen moet uit spelen bij 
de Lions. 

Uitslagen BeNe League:
Achilles Bocholt – JMS/Hurry Up 37-28
Koorn./Quintus - FIQAS Aalsmeer 18-28
OCI/Lions – Initia/Hasselt 27-29
Merksem Handbal - HC Visé BM 29-35
Targos/Bevo – Kras/Volendam 25-33
Callant Tongeren – KV Sasja 28-25

Vorig jaar was het gemengd erger je niet voor VZOD.

Zondag optocht door Poelgilderdam

Vlaggenschip VZOD zet alle 
zeilen bij met carnaval
Kudelstaart - Met nog twee wed-
strijden te spelen in de zaalcompe-
titie zijn de korfballers van VZOD 
nog niet in behouden haven van het 
spelen van tweede klasse korfbal in 
het volgende seizoen. Het vlaggen-
schip zal alle zeilen bij moeten zet-
ten om zelf nog een punt uit twee 
wedstrijden te halen of moeten ho-
pen op averij van concurrent TRIAZ 
uit Amsterdam. 
Voor zowel VZOD als TRIAZ volgt 
een moeilijk programma. VZOD 
speelt op zaterdag 4 maart in de 
kampioenswedstrijd van het Haag-
se Futura. VZOD zal roeien met de 
riemen die zij hebben om Futura de 
loef af te steken in de Proosdijhal en 
zo het kampioenschap af te houden 
en zelf af te koersen op lijfsbehoud. 
Als TRIAZ het schip in gaat tegen 

een van hun twee tegenstanders, is 
VZOD ook in veilige haven. 

Heel andere boeg
Aanstaande zondag 26 februari zal 
het vlaggenschip van VZOD met 
de wind in de rug een tocht maken 
door het Poelgilderdamse dorp tij-
dens de carnaval. Met de brede se-
lectie zal het over een heel ande-
re boeg worden gegooid. Het roer 
moest om. Verschillende boegbeel-
den van de vereniging zullen aan 
boord stappen. Sinds twee jaar is 
het vlaggenschip goed op dreef en 
dit jaar is er grootscheeps uitgepakt. 
Met het kompas in de hand zal een 
route worden gevaren door straten 
en wegen. Dat het vlaggenschip zin 
in de carnavalstocht heeft, dat staat 
als een paal boven water. 

Schaatstrainingsgroep VZOD
Jim Nijlant en Imke Brommer 
nieuwe clubkampioenen

Aangepastsporten verhuist 
naar Unieksporten.nl
Aalsmeer - Het Noord-Hollandse 
aangepastsporten.info van Sport-
service Noord-Holland is per 15 fe-
bruari aangesloten bij Uniekspor-
ten.nl. Deze website is een initia-
tief van Fonds Gehandicaptensport 
en geeft een overzicht van het lan-
delijke aanbod voor de aangepaste 
sporter. Hierin kon het aanbod van 
de Noord-Hollandse gemeenten na-
tuurlijk niet ontbreken. Sportservice 
Haarlemmermeer blijft in de regio 
het aanspreekpunt voor het aange-
past sporten. 
Uniek Sporten bestaat uit een app 
en de website www.uniekspor-
ten.nl waar je op criteria als soort 
beperking(en), plaats en sport kan 
zoeken. Het aanbod is van spor-
taanbieders die ook aanbod voor 
mensen met een beperking hebben 
of van gespecialiseerde sportaan-
bieders. Op de website ook lokale 
informatie en regelgeving van ge-
meentes. Sportservice Noord-Hol-
land heeft de laatste maanden sa-
men met sportaanbieders in Haar-
lemmermeer het actuele lokale aan-
bod van aangepast sporten toege-
voegd aan de website Uniek Spor-
ten. Naast de basisinformatie op de 
website ook meer over bijvoorbeeld 
aangepast vervoer, aanbod van ma-
tjes als begeleider en financiële te-
gemoetkomingen voor sporten met 

een beperking. Hoewel de websi-
te aangepastsporten.info verdwijnt, 
kan eenieder nog steeds bij Sport-
service Haarlemmermeer terecht 
voor een gratis persoonlijk sport-
advies van de specialist aangepast 
sporten Wout Werker. Samen op 
zoek naar een sportieve activiteit bij 
jou in de buurt en passend bij jouw 
beperking. 

Nieuw aanbod? 
Ook voor ondersteuning van vereni-
gingen met een aangepast sport-
aanbod blijft Wout Werker het aan-
spreekpunt. Ben jij geïnspireerd 
door het aanbod op de website van 
Uniek Sporten of kun je hulp ge-
bruiken bij het opzetten van nieuw 
of bestaand sport- en beweegaan-
bod? Neem dan direct contact met 
hem op via 023-5575937 en wwer-
ker@sportservicehaarlemmermeer.
nl. Samenwerken met Uniek Spor-
ten ziet Sportservice als een mooie 
volgende stap. Steffen van der Pol, 
projectmedewerker van Sportser-
vice Noord-Holland: “Dankzij de sa-
menwerking kunnen we de kwa-
liteit van het aanbod en de onder-
steuning in heel Noord-Holland blij-
ven garanderen, en krijgt de sporter 
met een beperking nog meer moge-
lijkheden om goed en toegankelijk 
sportaanbod te vinden.” 

Schaken
AAS bekert verder in tweede 
ronde Leidse bekercompetitie
Aalsmeer - Vrijdagavond 17 fe-
bruari mocht het bekerteam van 
AAS in Aalsmeer de degens krui-
sen met het bekerteam van ASC uit 
Alphen. In de Leidse schaakbond 
worden voor de bekercompetitie 
op een avond twee partijen van 45 
minuten per partij per persoon ge-
speeld tegen dezelfde tegenstander. 
Een partij met wit en een met zwart. 
Voor AAS traden Peter Poncin, 
Henk Noordhoek, Simon Groot en 
Erik Breedveld in het strijdperk. Zij 
speelden tegen de Alphenaren Kas-
telijn, Kat, Bartels en Van der Kuijl. 
Na de rook was opgetrokken na het 
eerste viertal partijen was een over-

winning voor AAS ver te zoeken. 
Peter, Henk en Simon verloren alle 
drie hun partij. Erik wist de AAS eer 
nog enigszins hoog te houden door 
als enige te winnen. Met 1–3 ach-
ter was een wonder nodig om deze 
wedstrijd nog winnend af te sluiten. 
Gelukkig voor AAS komen won-
deren zo af toe nog wel eens voor, 
want alle tweede partijen werden 
gewonnen door de Azen, zodat aan 
het eind van de avond een 5–3 eind-
stand op het uitslagenformulier kon 
worden ingevuld. Met de hakken 
over de sloot, maar wel weer een 
ronde verder. 
Door Henk van Leeuwen

Carl wint bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij Klaverjasclub 
De Geluksvogels iedere woensdag-

avond in het Dorpshuis. Het kaarten 
begint om 20.00 uur. Op 15 februari 
is het klaverjassen gewonnen door 
Carl Riechelman met 5879 punten, 
op twee Theo Roeleveld met 5572 
punten en op drie is Marry Akse ge-
eindigd met 5171 punten. De poe-
delprijs was deze week voor Ineke 
Woerden met 3768 punten.

Winst voor Bets 
op Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieu-
we gezichten zijn welkom. De heren 
en dames hopen dat nog enkele jo-

keraars aanschuiven. Op donderdag 
25 februari is het jokeren gewonnen 
door Bets Teunen met 54 punten en 
tweede is Trudy Knol geworden met 
238 punten. Bij het klaverjassen was 
deze week Loes Versteeg met 5791 
punten de beste, gevolgd door Mar-
ry Akse met 5239 punten en Tini 
Buwalda met 5122 punten. Voor in-
lichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
telefoon: 0297 –340776
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