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Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VERKOOP alle merken
nieuw en gebruikt

AIRCO-SERVICE
GOEDKOOP onderhoud, 

reparatie en APK
HOOFDWEG 176 
tel. 0297-325200 

ONZE OCCASIONS OP:

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Blije gezichten na rit 
met brandweerwagen
Aalsmeer - Op vrijdag 26 janu-
ari hebben de vrijwilligers van 
Brandweer Aalsmeer een groot 
aantal bewoners van stichting 
Ons Tweede Thuis de middag van 
hun leven bezorgd. Ze mochten 
instappen in de brandweerwa-
gens en er werden rondjes gere-
den door de gemeente. Natuur-
lijk ging ook regelmatig de sirene 
aan. De rondrit was vooraf aange-
kondigd door de brandweer, zo-

dat inwoners niet zouden schrik-
ken van al het ‘brandalarm’. De ac-
tie kreeg alom positieve reacties 
en terecht. De bewoners van Ons 
Tweede Thuis hebben genoten 
van dit uitje en de brandweer-
lieden overigens ook hoor. “Een 
geweldige dag en fi jn om zoveel 
blije gezichten te zien”, aldus de 
brandweer in een reactie.

Foto: Brandweer Aalsmeer

TE HUUR 
Tijdelijke woonruimte

voor 1 persoon

Tel. 0297-322113

Bijeenkomst voor bewoners en 
ondernemers in/over Centrum

Aalsmeer - De gemeente wil 
graag van ondernemers, bewo-
ners en eigenaren horen hoe 
ze de beeldkwaliteit van de 
buitenruimte en de bebouw-
de ruimte voor dit gebied voor 
ogen hebben. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur in het ge-
meentehuis, inloop vanaf 19.00 
uur. De avond begint met een 
inleiding door wethouder Gert-
jan van der Hoeven en een pre-
sentatie over de ambitie voor 
de beeldkwaliteit van dit ge-
bied. Daarna is het de beurt aan 
de bezoekers om hun mening, 
suggesties en opmerkingen 
kenbaar te maken.

Doorstart
De participatieavond betekent 
een doorstart voor de totstand-
koming van de Centrumvisie 
Aalsmeer. In juli 2016 was er een 
eerste participatieavond over de 
concept Centrumvisie. Al gauw 
bleek dat het concept Centrumvi-
sie op een aantal punten niet op 
draagvlak kon rekenen. Er is toen 
een pas op de plaats gemaakt en 
vervolgens is in 2017 hard ge-
werkt aan het vervolg in samen-
spraak met onder meer de onder-
nemersvereniging Meer Aalsmeer.

Drie bouwstenen
Er is afgesproken om eerst drie 

belangrijke onderwerpen uit te 
werken als bouwstenen, die ver-
volgens als input dienen voor de 
nieuwe Centrumvisie Aalsmeer. 
De eerste is een economische, 
die door de leden van Onderne-
mersvereniging Meer Aalsmeer is 
opgesteld. De tweede gaat over 
de beeldkwaliteit van de buiten-
ruimte en de bebouwde ruim-
te en deze wordt op 5 februa-
ri besproken. De derde bouw-
steen gaat over de verkeerssitua-
tie in het Centrum. Hiervoor is er 
al een uitvoeringsplan om enke-
le belangrijke knelpunten op te 
lossen. Als alle bovengenoemde 
bouwstenen zijn ingevuld, kan er 
een nieuw concept Centrumvisie 
worden opgesteld. Kijk voor meer 
informatie op www.aalsmeer.nl/
centrumvisie.

De gemeente houdt op maandag 5 februari een participatiebij-
eenkomst over de beeldkwaliteit van het Centrum en dan vooral 
over het (kern)winkelgebied. 

Resultaten kansenonderzoek
“Drechtdoorsteek is een buitenkans 
voor de regio en voor Nederland”

Aalsmeer - Hieruit blijkt dat een 
doorsteek tussen de Westeinder-
plassen en de Drecht rendabel te 
maken is in combinatie met re-
creatieve ontwikkeling aan de 
oever van de Westeinderplassen 
en aanvullende gebiedsontwik-
keling. Vooral de oostelijk gele-
gen variant langs de reeds be-
staande landschappelijke dijk 

heeft een grote meerwaarde 
voor het vaarnetwerk.

Vaarnetwerk verbeteren
Burgemeester Frans Buijserd 
van Nieuwkoop: “De Drecht-
doorsteek is echt een buiten-
kans voor de regio. Sterker nog: 
het is een buitenkans voor Ne-
derland. Met de doorsteek kun-

nen we het vaarnetwerk verbete-
ren. Dit vergroot direct de recrea-
tiekansen. Dat is op zich al mooi, 
maar de Drechtdoorsteek is meer 
dan dat. Het heeft impact op de 
hele regio. Deze relatief beperkte 
ruimtelijke ingreep maakt de he-
le Randstad aantrekkelijker voor 
ondernemers, inwoners en toe-
risten. En dat betekent: meer in-
vesteringen, nieuwe banen, meer 
inkomsten. Dat is goed voor ons, 
voor de Randstad, voor Neder-
land.”

Verdiepingsslag
Wethouder Jop Kluis van recrea-
tie in Aalsmeer: “De uitkomsten 
van dit kansenonderzoek geven 
aan dat de ontwikkeling van een 
Drechtdoorsteek rendabel is. Om 
tot een concreet plan te komen 
is nog een extra verdiepings-
slag nodig. Het doel is om voor 
de zomer, met de nieuwe colle-
ges, een principebesluit te ne-
men om over te gaan tot con-
crete planvorming.” Naast de drie 
kerngemeenten zijn ook de pro-
vincies Noord-Holland, Zuid-Hol-
land, Hoogheemraadschap van 
Rijnland, Waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht, gemeenten Haar-
lemmermeer, Alphen aan den 
Rijn en de gemeentelijke samen-
werkingsverbanden Amstelland-
Meerlanden en Holland-Rijnland 
nauw bij het onderzoek betrok-
ken. In deze samenwerkings-
verbanden zijn in totaal ruim 20 
omliggende gemeenten aan-
gesloten. In een breed bestuur-
lijk overleg in april 2017 hebben 
partijen afgesproken gezamen-
lijk de opdracht te geven een 
kansenonderzoek uit te voeren. 
Het totale onderzoek is na te le-
zen op www.aalsmeer.nl/drecht-
doorsteek 

Dinsdag 23 januari presenteerden de gemeenten Aalsmeer, 
Nieuwkoop en Uithoorn in het gemeentehuis van Aalsmeer de 
uitkomsten van het kansenonderzoek naar de Drechtdoorsteek.

Echt een dommekracht! 
Kudelstaart - Vorige week heb-
ben bewoners van het Antonius-
hof een meidoorn recht gezet die 
omgewaaid was door de storm. 
Dit bericht was vorige week te le-
zen in de krant, maar er moet wel 
even wat recht gezet worden. 
Jan Westerhof schreef dat ze blij 
waren met de dommekracht van 
Burgers. Hier heeft de redac-
tie ‘netjes’ medewerker van ge-
maakt, maar: “Een dommekracht 
is echt een dommekracht, zoals ik 
in het stukje schreef. Hij heeft ook 
heel goed meegewerkt, zonder 
dit apparaat was het ons niet ge-
lukt de boom recht op te zetten.
Een dommekracht (het groene 
ding op de foto) is een oud hef-
apparaat om zware lasten op te 
tillen. Zeg maar, wat de krik was 
voor de garagehouder, was de 
dommekracht voor de timmer-
man. Bouwbedrijf Burgers had 
de dommekracht waarschijnlijk 

25 jaar geleden voor het laatst 
gebruikt”, aldus Jan Westerhof in 
zijn uitleg.

Tja, weer wat geleerd...
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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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.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

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

HULPDIENST
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

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
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Maximum aantal woorden: 300
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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!

WWW.MEERBODE.NL
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Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 7 fe-
bruari houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie-inloop 
in gebouw de Spil aan de Spil-
straat 5, zijstraat van de Bilder-
dammerweg. De aanvang is 10.00 
uur. Iedereen is welkom en de 
toegang is gratis. Koffie en thee 
staan klaar. Er zijn mogelijkhe-
den om een kaartje te schrijven 
aan zieke mensen of om een ge-
sprek van mens tot mens te heb-
ben. Komt ook en neem gerust ie-
mand mee.

andwerken in 
het ichtbaken

Rijsenhout - Woensdag 7 febru-
ari staat om tien uur in het Licht-
baken de koffie en de thee weer 
klaar. Neem breiwerk, haken 
patchwork of andere hobby mee. 
Ook zonder dat, welkom hoor. 
Heb je leuke patronen of iets ge-
maakt? Neem het mee! Naast 
handwerken is het zeker fijn zo 
mensen te ontmoeten en te spre-
ken. Daarom iedereen uit Rijsen-
hout is hartelijk welkom. Voor 
meer inlichtingen kan contact 
opgenomen worden met Adrie 
van Limpt via 0297-320799 of bij 
Gre Tuinstra via 0297-331545.

Oud papier 
voor koorkas

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore heeft op de eer-
ste maandag van de maand een 
container staan op de parkeer-
plaats van The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a. Deze container 
kan gevuld worden met oud pa-
pier, karton en verpakkingsma-
teriaal door particulieren en be-
drijven. De opbrengst komt ten 
goede van de koorkas. Maan-
dag 5 februari staat de container 
klaar van 10.00 tot 19.00 uur. Pa-
pier welkom! Voor inlichtingen: 
Arie Koningen, telefoon 0297- 
323847.

nloop Oost nn
Aalsmeer - Woensdag 7 februari 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting. Onder het ge-
not van een kopje koffie of thee 
even met elkaar voor een praat-
je en wat gezelligheid. Belang-
stellenden zijn hartelijk welkom 
in de Oost-Inn in de Mikado aan 
de Catharina-Amalialaan 66. Voor 
inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op de web-
site www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Op pad voor 
oud papier

Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 2 februari haalt korfbal-
vereniging VZOD het oude papier 
op. Gaarne de papiercontainer of 
dozen papier plaatsen waar ook 
de vuilcontainers verzameld die-
nen te worden. Met de opbrengst 

3  Euro voor 
Da  for Change

Kudelstaart - Vorige week dins-
dag hebben vier leerlingen van 
het Alkwin College een bingo-
middag georganiseerd in het 
Wijkpunt voor elkaar te Ku-
delstaart. In totaal hebben de 
meiden 235 euro opgehaald voor 
de actie Day for Change en daar 
wil het viertal de deelnemers en 
sponsors enorm voor bedanken! 
En natuurlijk ook het wijkpunt-
voor het beschikbaar stellen van 
de ruimte. “Het was een gezellige 
middag”, aldus de scholieren.Baan  ongerendienst met 

thema The Perfect Storm
Aalsmeerderbrug - Zondag 4 
februari is er om 19.00 uur een 
Baan7 jongerendienst in de Le-
vend Evangelie Gemeente. Alle 
jongeren van 12 tot 20 jaar zijn 
welkom om deze avond mee te 
beleven. Marc de Haan zal deze 
avond spreken over het thema 
‘The Perfect Storm’. 
Daarnaast is ook de Baan7 band 
van de partij. 
Marc de Haan is assistent-voor-
ganger bij een kerk in Zwijn-
drecht en heeft een passie om 

mensen goed nieuws te vertellen. 
Het gaat niet om religie maar een 
relatie met God. Tijdens Baan7 
spreekt hij over een thema dat re-
levant is voor iedereen: stormen 
in je leven. Verlies, teleurstelling 
en andere onbegrijpelijke dingen 
die pijn doen. De Baan7 avon-
den zijn elke eerste zondag van 
de maand in de Levend Evange-
lie Gemeente aan de Kruisweg 55 
in Aalsmeerderbrug. Meer infor-
matie is te vinden op facebook.
com/baan7.

nformatiebijeenkomst 
over vormen van dementie
Aalsmeer - Op donderdagavond 
8 februari komt internist dr. Trap-
penburg op bezoek in het Ont-
moetingscentrum om te pra-
ten over vormen van dementie. 
Er gaat gesproken worden over 
verschillende vormen van de-
mentie en gedragsveranderin-
gen die vaak gepaard gaan met 
bepaalde vormen. Wat is demen-
tie, wat is het verschil tussen Alz-
heimer, lewy body dementie en 
vasculaire dementie en hoe be-
langrijk is het om dat verschil te 
kennen? Wat gebeurd er met de 
hersenen bij dementie? Hoe kun 
je het beste met gedragsveran-
deringen omgaan? Op dit soort 
vragen zal Dr. Trappenburg ant-
woord geven. Dr. Trappenburg 
is werkzaam binnen de ouderen-
geneeskunde in ziekenhuis Am-
stelland. “Het mooie van werken 
in de ouderengeneeskunde vind 
ik dat je de patiënt op alle ver-
schillende domeinen van functi-
oneren in kaart brengt, om daar-
na te kijken hoe je het beste het 
behoud en herstel van functio-
neren kan bereiken. Ik ga in de 
spreekkamer graag met patiënt 
en mantelzorgers in gesprek om 
te bepalen welke medische be-
handelingen en onderzoeken we 

starten en welke we juist laten”, 
aldus Trappenburg. Vanaf 19.00 
uur staat de koffie klaar en de 
bijeenkomst start om 19.30 uur 
in de grote zaal van gebouw Ire-
ne in de Kanaalstraat. De coördi-
nator van het ontmoetingscen-
trum zal de gastspreker inter-
viewen. Na de pauze is er gele-
genheid tot het stellen van vra-
gen vanuit de zaal. Iedereen die 
zich verbonden voelt met the-
ma’s rondom dementie is wel-
kom. Voor vragen, informatie en 
advies en aanmelding voor de 
bijeenkomsten kan contact op-
genomen worden men met El-
len Millenaar, coördinator Ont-
moetingsgroep via emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl of bel 
0622468574.

Optreden erman Singers 
in bijzondere kerkdienst 
Aalsmeer - Op zondag 4 februa-
ri zingen de Herman Singers uit 
Woerden tijdens de kerkdienst in 
de Open Hof Kerk. Daarmee geeft 
deze zanggroep aan de bijzonde-
re dienst, waarin aandacht is voor 
ouderen in Moldavië, extra kleur. 
Vanaf circa 9.45 uur zijn de deu-
ren van de Open Hof Kerk open 
en om 10.00 uur begint de kerk-
dienst. De Hermans Singers is een 
acapella zanggroep uit Woerden 
en bestaat uit de vier mannen 
Arie Bloemheuvel, Martijn van 
de Weerd, René Peters en Gijspiet 
van Os. Het repertoire bestaat uit 
religieuze en niet-religieuze lie-
deren in meer dan tien verschil-
lende talen. De zanggroep onder-
steunt met ha optredens verschil-
lende goede doelen.

Moldavië – Bethanië
In de kerkdienst op 4 februari is 
er speciale aandacht voor een 
project in Moldavië van de chris-

telijke organisatie Bethanië. Al-
leenstaande ouderen in Molda-
vië blijken kwetsbaar als er geen 
ondersteuning is van jongere fa-
milieleden. Die trekken namelijk 
naar het buitenland om er geld te 
verdienen. De medewerkers van 
Bethanië bezoeken de eenzame 
ouderen en zorgen voor thuis-
zorg en een warme maaltijd.
De gemeente van de Open Hof 
Kerk wil dit project graag onder-
steunen vanuit Nederland. In de 
kerkdienst op 4 februari wordt 
meer informatie gegeven en er 
wordt gecollecteerd voor Betha-
nië. De Protestantse Gemeente 
Aalsmeer komt elke zondag sa-
men in de Open Hof Kerk, aan 
de Ophelialaan 247 in Aalsmeer. 
De kerkdiensten zijn voor ieder-
een toegankelijk. De kerkelijke 
gemeente maakt deel uit van de 
Protestantse Kerk in Nederland.
Bezoek voor meer informatie de 
website: www.pgaalsmeer.nl.

Che ues van OSA voor 
Doopgezinde Gemeente
Aalsmeer - Vorige week zijn drie 
subsidie cheques uitgereikt aan 
een delegatie van de commis-
sie Tabitha van de Doopsgezin-
de Gemeente Aalsmeer door Stef 
Holling, penningmeester van 
stichting Ontwikkelings-Samen-
werking (OSA). Tijdens de bazaar 
in november en tijdens de advent 
is door de deze kerk in Aalsmeer 
geld ingezameld. Deze bedragen 
van inzameling zijn door OSA ver-
dubbeld. De projecten betref-
fen de bouw van een shelter (lo-
geerplek) en sanitaire voorzie-
ningen voor familieleden van pa-

tiënten in het ziekenhuis St.Lukes 
in Malawi voor een totaalbedrag 
van 2400 euro. Voor realisatie van 
een drinkwatervoorziening in het 
noordoosten van Tanzania door 
Spot Tanzania is 1200 euro be-
schikbaar gesteld en voor school-
pakketten voor kinderen in Listi-
kot in Nepal mag Hart4Onderwijs 
1260 euro gaan besteden. Meer 
informatie is te vinden onder: 
www.malawecare.com en www.
spottanzania.nl en www.hart4on-
derwijsnepal.nl. Informatie over 
OSA is te vinden op: www.osa-
aalsmeer.nl.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en 16.30u. met ds. 
P.J. Weij uit Hardinxveld-Gies-
sendam.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
Woordcommunieviering met 
N. Kuiper. Zondag om 9.30u. 
Eucharistieviering m.m.v. Kar-
melkoor en 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag geen dienst. 
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
dhr. E. Kramer uit Aalsmeer. 

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

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

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Gezinsdienst.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Zon-
dag van 10 tot 11u. En dins-
dag van 18 tot 21u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden elke 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98 vanaf 20u. Op 
5 februari met evang. Jacques 
Brunt. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33 vanaf 
20u. Op 6 februari met Hoite 
Slagter. Thema: De gezonde 
leer - studies uit de brieven 
aan Timoteüs en Titus.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 10u. Dienst met dhr. Arno 
Post.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Bert 
Hoving. Babyoppas, kinder- en 
tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Liesbet Ge-
ijlvoet. Collecte: Mennonite 
World Conference. 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. M. Vermeij m.m.v. Herman 
Singers.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
Z. de Graaf uit Katwijk. Orga-
nist: R. van Delft. Ook dienst 
in zorgcentrum met dhr. Theo 
Maarsen. Om 17u. Kamp-
diensttraining.

 - Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag Dienst om 
10u. met prof. B.J.G. Reitsma 
uit Ermelo. Organist: Th. Griek-
spoor. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Martijn Piet. 
Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Do-
venvertolking en vertaling in 
het Engels. Om 19u. Baan7 
jongerendienst.

 Zondag  februari
Kerkdiensten

van het oude papier steunt de 
Stichting Supporting Kudelstaart 
financieel alle Kudelstaartse ver-
enigingen en instellingen. Dus 
verzamel het papier (geen melk- 
en frisdrank pakken) voor de eer-
ste vrijdagavond van de maand. 
Kijk voor alle datums, nieuws of 
een aanvraag voor een financië-
le bijdrage op www.stichtingsup-
portingkudelstaart.nl
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1 FEBRUARI
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Ouderensoos in ’t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 13.30u.
* Netwerkbijeenkomst Borrel 
Aalsmeer in clubhuis FC A, Beet-
hovenlaan vanaf 17u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.
* Openbare raadsvergadering in 
gemeentehuis vanaf 20u.
* Expositie aquarellen en glas-
kunst in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: donderdag tot en 
met zondag van 14 tot 17u. 
* Expositie foto’s van Tobias Ro-
the in gemeentehuis. Te bezichti-
gen tijdens openingsuren.
* Expositie Hans Nieuwenhuij-
zen bij Fysiotherapieprakijk, Ku-
delstaartseweg. Open: Dagelijks 
8 tot 18u.

2 FEBRUARI
* Kaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis aan Dreef 1 vanaf 20u.
* Voetbalquiz bij FC Aalsmeer in 
clubhuis Beethovenlaan vanaf 
20u. 
* Opening expositie Woensdag-
avond Werkschuit schilders bij 
wijkpunt Voor Elkaer, Nobelhof 1 
in Kudelstaart om 14.30u.

3 FEBRUARI
* Muzikale voorstelling ‘Ssst, de 
tijger slaapt’ voor kinderen vanaf 
2 jaar in bibliotheek, Marktstraat 
van 10.15 tot 11u.
* Jazz van Jesse van Ruller Trio 
in Bacchus, Gerberastraat vanaf 
21.30u.
* Liveoptreden The Timers in ca-
fé Joppe, Weteringstraat vanaf 
21.30u.
* Polska dance party in N201, 
Zwarteweg van 22 tot 04u. 
* Expositie ‘In stelling’ in Crash 
Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug. Open iedere 
zaterdag 11 tot 16u. 
* Zaalvoetbalcompetitie ZABO in 
sporthal De Bloemhof, Hornweg 
vanaf 19u.

4 FEBRUARI
* Midwinterfeest met veel acti-
viteiten en spelletjes op kinder-
boerderij Boerenvreugd, Beetho-
venlaan van 11 tot 15u.
* Opening expositie Bloemrijke 
kunst in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg van 13 tot 17u. 
Tot en met 25 maart iedere zater-
dag- en zondagmiddag open. 
* Klassieke muziek van Delta Pi-
ano Trio in Oud Katholieke kerk, 
Oosteinderweg vanaf 15.30u.
* The Dynamite Blues Band live in 
The Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 16u.

5 FEBRUARI
* Film ‘Into the Wild’ bij Nivon 
Aalsmeer, Parklaan 27. Voorstel-
lingen om 14u. en 19.30u.
* Filmavond met ‘De Wending’ bij 
Videoclub Aalsmeer in buurthuis 
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.
* Lezing over Aalsmeerse ansicht-
kaarten bij Postzegelvereniging 
in Parochiehuis, Gerberastraat 
vanaf 20u.
* Kaartavond bij Allen Weerbaar 
in Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 20u.
* Wijkoverleg Dorpsraad Ku-
delstaart met info over drecht-
doorsteek, verkeer en speelplaat-
sen in Dorpshuis, Kudelstaartse-
weg vanaf 20u.
* Informatieavond voor bewo-
ners en ondernemers over Cen-
trumvisie in gemeentehuis van-
af 20u. 
* Sacrale kringdanscursus bij 
Doopsgezinde Gemeente in Zijd-
straat 55 vanaf 20u.

6 FEBRUARI
* Computerhulp Aalsmeer in ’t 
Hofplein, Clematisstraat van 9.30 
tot 12u. Iedere dinsdag en don-
derdag.
* Pupquiz in café Joppe, Wete-
ringstraat vanaf 20.30u.

7 FEBRUARI
* Inloop bij Oost-Inn van 9.30 tot 
11.30 uur in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66.
* Ko�  e in de Spil, Spilstraat, Ku-
delstaart vanaf 10u.
* Handwerken in het Lichtbaken, 
Rijsenhout vanaf 10u.
* Wijkcentrum Voor Elkaer Ku-
delstaart open voor vragen over 
mobiele telefoon, laptop of tablet 
van 9.30 tot 11.45u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Open dag Wellantcollege de 
Groenstrook, J.P. Thijsselaan 18. 
Van 14-16.30u. en 18.30-20.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.
* Derde meetup Groen Links over 
de zorg in sportcentrum De Wa-
terlelie, Dreef vanaf 20u.

8 FEBRUARI
* Informatiebijeenkomst over de-
mentie bij Inloopcentrum in Ire-
ne, Kanaalstraat vanaf 19.30u.
* Start Carnaval met De Pret-
peurders in Poelgilderdam (Ku-
delstaart). Donderdag uitdeel-
avond in Dorpshuis, zaterdag 10 
februari kinderoptocht en prin-
senbal en zondag 11 februari gro-
te optocht en feest.
* Hardcore café in N201, Zwarte-
weg van 19.30 tot 23.30u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Lezing over Australische bloe-
men, planten en vogels bij Groei 
en Bloei in buurthuis Hornmeer, 
Dreef 1 vanaf 20u.

Bomvol café voor eerste 
Dance Classics Show
Kudelstaart - Een bomvol café 
Op de Hoek zoals verwacht afge-
lopen zaterdag 27 januari. De af-
trap vond plaats van een nieu-
we reeks Dance Classics Shows 
en hier kwam opnieuw veel pu-
bliek op af. 
Het café was weer omgetoverd 
in een heuse jaren zeventig disco 
met spiegelbollen, kubusjes en 
natuurlijk platenbakken, waar de 
bezoekers in mochten snu� elen 
en muziek mochten aandragen 
om door de dj’s Kees Markman, 
Marcel Wilkes en Jan de Groot te 
laten draaien. 
Het leverde weer een heel gevari-

eerde muziekpresentatie op waar 
menigmaal ‘oh ja’ als herkenning 
klonk. Tot in de late uurtjes is ge-
danst en gefeest. Een heel succes-
volle start van hopelijk nog ve-
le leuke en gezellige Dance Clas-
sics Shows. 
De dansavonden gaan weer ge-
houden worden op verschillende 
locaties in Aalsmeer , waaronder 
twee kerken, met op 13 oktober 
voor de tweede keer het grote 
Dance Classic Event in The Beach. 
Kijk voor meer informatie en het 
bestellen van kaarten op www.
danceclassicsshow.nl. 
Foto: www.kicksfotos.nl

KCA jazzconcert zaterdag
Meestergitarist Jesse van 
Ruller live in Bacchus
Aalsmeer - Gitaardocent aan het 
Conservatorium van Amsterdam, 
gitarist in het Jazz Orchestra of 
the Concertgebouw, Jesse van 
Ruller is een erkend grootmees-
ter op zijn instrument. Op zater-
dagavond 3 februari komt hij met 
zijn trio (bassist Clemens van der 
Feen, drummer Martijn Vink) naar 
Cultureel Café Bacchus. Je kunt 
geen Nederlandse (Jazz) CD uit 
de kast trekken of gitarist Jesse 
van Ruller speelt er op mee! Op 
youtube worden zijn solo’s uitge-
schreven en nagespeeld door gi-
taristen van over de helde wereld.
Op zijn zevende begint Jesse van 
Ruller (1972) gitaar te spelen en 
raakt hij in de ban van rockgi-
taristen zoals Jimi Hendrix, Bri-
an May (Queen) en Carlos Santa-
na. Via George Benson ontdekt hij 
de jazz. In 1990 meldt hij zich bij 
het Hilversums Conservatorium, 
waar hij les krijgt van gitarist Wim 
Overgaauw, die hem vertrouwd 
maakt met de jazztraditie.
Zes jaar later studeert Van Rul-
ler summa cum laude af, en doet 
mee aan de Thelonious Monk In-
ternational Jazz Competition 
in Washington DC. De jury, be-
staande uit Pat Metheny, John 
Sco� eld, Jim Hall, Pat Martino en 
Mark Whit� eld, kent hem de eer-
ste prijs toe. Aldus vestigt hij zijn 
naam in binnen- en buitenland 
als een groot gitaartalent.
Van Ruller is � exibel; hij komt 

even goed tot zijn recht in een 
traditionele jazz-context als in 
groepen die een hang naar ver-
nieuwing hebben. Zijn groeien-
de internationale reputatie blijkt 
uit albums met Amerikaanse mu-
sici zoals pianist David Hazeltine, 
drummer Clarence Penn en trom-
pettist Jon Swana.
De gitarist levert bijdragen aan 
de albums Virgo (2013) en Inner 
Circle (2016) van zijn echtgenote, 
de componiste, pianiste en zan-
geres Maartje Meijer – die ook 
grote indruk maakte met haar op-
tredens in Bacchus.
Het KCA jazzconcert in Cultu-
reel Café Bacchus aan de Gerbe-
rastraat begint zaterdagavond 3 
februari om half tien. Toegang: 
uw gift. Inlichtingen: Pierre Tu-
ning, tel. 0297-360355 en Rein-
oud Staps, tel. 0297-325304.

Zaterdag optreden The Timers
Livemuziek, quiz, darten 
en voetbal in café Joppe
Aalsmeer - In café Joppe vin-
den regelmatig allerlei activitei-
ten plaats en deze verschillen van 
livemuziek tot darten in compe-
titieverband en voetbal kijken. 
Op zaterdag 20 januari werd ge-
trakteerd op een optreden van 
Up Around the Band. Het vier-
tal bracht covers van de beken-
de formatie Creedene Clearwater 
Revival. De dag er na, zondag 21 
januari, een heel andere muzika-
le presentatie. Popkoor Sonority 
bracht een gevarieerd repertoire 
ten gehore. 
Om de twee weken organiseert 
de horecagelegenheid in de We-
teringstraat in het Centrum een 
gezellige pubquiz. Quiz-liefheb-
bers zijn weer van harte welkom 
op dinsdag 6 februari aanstaan-
de. Opgeven kan in het café met 
een team bestaande uit maxi-
maal vijf personen. Deelnemen 
kost 7,50 euro per team. Aanvang 

is altijd 20.30 uur en de quiz duurt 
tot rond 23.15 uur. De eerstvol-
gende avond met livemuziek is 
aanstaande zaterdag 3 februari. 
Voor de derde keer alweer gaan 
de spots aan voor The Timers in 
Joppe. De band bestaat uit vier 
jongeren die woonachtig zijn in 
Rijnwoude. De groep bestaat in 
de nieuwe samenstelling van-
af oktober 2012. Met invloeden 
uit de jaren vijftig tot negentig 
heeft The Timers een repertoire 
met een geheel eigen sound op-
gebouwd. Met als inspiratie bron-
nen als The Doors, Jimi Hendrix, 
Led Zeppelin en Black Sabbath 
laat het viertal oude tijden weer 
herleven. The Timers laat zien en 
vooral horen dat oude muziek 
nog heel goed als inspiratie kan 
dienen voor een nieuwe genera-
tie. Het optreden begint om on-
geveer 21.30 uur en de toegang 
tot Joppe is zoals altijd gratis.

Explosieve blues op zondagmiddag
The Dynamite Blues 
Band in The Shack
Oude Meer -Zondagmiddag 4 fe-
bruari staan ze weer in The Shack: 
The Dynamite Bluesband! De-
ze energieke band speelt ruwe, 
stampende blues. In 2014 nam de 
band haar debuutalbum ‘Shake-
down & Boogie’ op met lovende 
recensies in de relevante muziek-
bladen tot gevolg. De band speel-
de zelfs in de populaire talkshow 

De Wereld Draait Door voor meer 
dan een miljoen kijkers. De Dy-
namite Blues Band maakte haar 
energieke livestatus met het ken-
merkende vette, rauwe bluesge-
luid weer helemaal waar op di-
verse bluesfestivals in Nederland 
en België. Naast de eigen optre-
dens door heel het land, speel-
de de band in de afgelopen jaren 

Glaskunst en aquarellen
Aalsmeer - Met muziek is afgelo-
pen zaterdag 27 januari een nieu-
we expositie geopend in het Ou-
de Raadhuis. De knusse ruimtes 
in het monumentale pandje in de 
Dorpsstraat worden nu opgeluis-
terd met werken van acht aqua-
rellisten en twee glaskunstenaars. 
Deelnemers aan de expositie zijn 
Arien de Groot, Jan van Kempen, 
Kris Spinhoven, Marjoke Staal, 
Paul Hugo ten Hoopen, Rob Ot-

te, Suzanne van Reenen, Toine 
Moerbeek, Yvonne Trossel en Jo-
lande Prinsen. 
De beeldende kunstcommissie 
van de stichting KCA is er in ge-
slaagd weer een indrukwekken-
de, kleurige en gevarieerde ten-
toonstelling samen te stellen. Een 
bezoek waard en dit kan tot en 
met 11 maart elke donderdag tot 
en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 9. 

Shantymiddag in 
het Dorpshuis

Kudelstaart - Op zondagmid-
dag 25 februari wordt er door de 
Feestcommissie Kudelstaart sa-
men met Shantykoor De Brul-
boeien een shantymiddag geo-
ganiseerd in het Dorpshuis. Ui-

teraard treedt De Brulboeien de-
ze middag op, maar zij niet alleen. 
Ook Shantykoor Het Groene Hart 
uit Koudekerk aan de Rijn zal ac-
te de présance geven. De afwisse-
ling van deze middag zal komen 
van het Aalsmeerse smartlappen-
koor Denk aan de Buren. De mid-
dag begint om 14.00 uur en de 
toegang is gratis.

ook supports voor onder andere 
The Hoax, Guy Forsyth, The Fabu-
lous Thunderbirds, T99 en The Pa-
ladins. Een nieuw hoofdstuk volgt 
in 2016 met het tweede studio-al-
bum ‘Kill Me With Your Love’. Nu 
nóg veelzijdiger en volwassener 
klinkend zonder aan energie en 
speelplezier in te boeten! Zanger 
en harmonicablazer Wesley van 
Werkhoven heeft een heerlijke 
rauwe stem en blaast de longen 
uit z’n lijf. Op het strakke stevige 
ritme van drummer Niels Duin-
dam en de stuwende en pompen-
de baslijnen van Renzo van Leeu-
wen kunnen Wesley op de smoe-
lenschaaf en JJ van Duijn met zijn 
fabelachtig en schroeiend gitaar-
spel helemaal los! Als een dende-
rende trein raast deze band door 
The Shack, ervaar tijdens hun op-
treden zelf maar hoe deze gasten 
je van je sokken af blazen. En ver-
geet vooral niet je dansschoenen 
aan te trekken! 

Hoodoo Monks
Puur en onversneden blues met 

een aanstekelijk enthousiasme, 
wat dan weer resulteert in een 
levendige interactie met het pu-
bliek. Hoodoo Monks is een veel-
gevraagde band in Nederland 
komt op zondag 11 februari van 
zich laten horen in The Shack.

Simple Minds undercover
Simple Minds: een band die in de 
jaren tachtig van vorige eeuw ra-
zend populair werd met de we-
reldwijde nummer een hit Don’t 
You (Forget About Me). En daar-
na volgde nog juweeltjes als Alive 
and Kicking, Promised You A Mi-
racle, Sanctify Yourself. Muzikan-
ten uit onder andere Moke en The 
Metallicas laten de jaren tachtig 
herleven met deze schitterende 
undercoversessie.

Zondagmiddag 4 februari is The 
Shack open om 15.00 uur en aan-
vang van The Dynamite Blues 
Band is om 16.00 uur. Entree: 10 
euro. Voor alle info: www.the-
shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.  

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Cajon ‘Hyman’
van € 79,-  voor € 69,-

Kindergitaar 3/4
'Valencia' € 79,-

Uitgebreid assortiment
muziek(les)boeken

Ukelele ‘Motion’
(adviesprijs € 59,95) € 49,95

koopje:

tip:Nieuw:

AANbiediNg:







ervoor voor dat het stemmen goed verloopt. Interesse? 
Meld u aan bij verkiezingen@aalsmeer.nl. Minimumleef-
tijd 18 jaar. Op 21 maart kunt u naar de stembus voor 
de verkiezing van een 
nieuwe gemeenteraad en 
het raadgevend referen-
dum over de nieuwe Wet 
op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten.

ZAKELIJKE BESCHRIJVING OVEREENKOMST TOT 
KOSTENVERHAAL MACHINEWEG - HET ROOIE DORP 
AALSMEER

De gemeente Aalsmeer is bereid om medewerking te ver-
lenen aan de wijziging van het bestemmingsplan ‘Nieuw 
Oosteinde; waarbij de voor het bouwplan van exploi-
tant vereiste bestemming in het (ontwerp-)wijzigings-
plan wordt opgenomen, onder de voorwaarde dat er een 
overeenkomst tot kostenverhaal tot stand komt met de 
betreffende exploitant. Met betrekking tot de kadastrale 
percelen gemeente Aalsmeer, sectie B, nummers 4672 
t/m 4675, ter grootte van in totaal 13.938 m², gele-
gen aan de Machineweg 49 t/m 131 te Aalsmeer, is een 
overeenkomst tot kostenverhaal tot stand gekomen met 
Woningstichting Eigen Haard.

Partijen zijn daarin het volgende overeengekomen:
- dat de gemeente de voor het bouwplan van exploi-

tant noodzakelijke wijzing van het bestemmingsplan 
in procedure zal brengen;

- dat exploitant maximaal 63 woningen, waarvan mini-
maal 44 huurwoningen met minimaal 18 in de sociale 
huur, met bijbehorende (semi-openbare) voorzienin-
gen, waaronder parkeerplaatsen en water, zal ontwik-
kelen en realiseren;

- dat exploitant voor eigen rekening en risico zorg 
draagt voor alle voor de realisatie van het bouwplan 
vereiste vergunningen en ontheffingen;

- dat exploitant zich inspant om zo spoedig mogelijk 
na het onherroepelijk worden van de benodigde be-
stemmingswijziging een aanvraag in te dienen voor 
het verkrijgen van een omgevingsvergunning;

- dat exploitant zich inspant om binnen 6 maanden na 
het onherroepelijk worden van de bovenstaande ver-
eiste omgevingsvergunning te starten met de bouw 
van het bouwplan;

- dat exploitant, in overleg met en na goedkeuring van 
het Ingenieursbureau van de gemeente en conform 
het gestelde in de LIOR, voor eigen rekening en ri-
sico, zorgt voor aansluiting op de riolering en de ove-
rige nutsvoorzieningen;

- dat exploitant voor eigen rekening en risico én in 
overleg met en na goedkeuring van het Ingenieursbu-
reau van de gemeente, zorg draagt voor de aanslui-
ting van het bouwplan op de openbare weg;

- dat de gemeente het nieuw te realiseren openbaar 
gebied aanlegt;

- dat exploitant een exploitatiebijdrage aan de ge-
meente is verschuldigd voor de door de gemeente te 
verrichten werkzaamheden, inclusief een bijdrage op 
grond van de Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voor-
zieningen 2015 van de gemeente Aalsmeer en voor 
kunstzinnige verfraaiing.

Deze zakelijke beschrijving ligt gedurende zes weken ter 
inzage.

ZAKELIJKE BESCHRIJVING OVEREENKOMST TOT 
KOSTENVERHAAL LOCATIE VROUWENTROOST ZUID 
(KUDELSTAARTSEWEG 92 TE AALSMEER)

De gemeente Aalsmeer is bereid om medewerking te ver-
lenen aan de wijziging van het bestemmingsplan “Uiter-
weg – Plasoevers 2005” waarbij de voor het bouwplan 
van exploitant vereiste bestemming in het (ontwerp-)
wijzigingsplan wordt opgenomen, onder de voorwaarde 
dat er een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand 
komt met de betreffende exploitant. Met betrekking tot 
de kadastrale percelen gemeente Aalsmeer, sectie D, num-
mers 3226, 3227 en 3228, ter grootte van 4.129 m², is 
een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand gekomen. 
Exploitant is voornemens 7 woningen met bijbehorende 
(openbare) voorzieningen, waaronder 2 parkeerplaatsen 
per woning op eigen terrein en 7 openbare parkeerplaat-
sen op het maaiveld te ontwikkelen en realiseren.

Partijen zijn het volgende overeengekomen:
- dat exploitant voor eigen rekening en risico 7 wo-

ningen met bijbehorende (openbare) voorzieningen, 
waaronder 2 parkeerplaatsen per woning op eigen 
terrein en 7 openbare parkeerplaatsen op het maai-
veld zal ontwikkelen en realiseren;

- dat exploitant voor eigen rekening en risico zorg 
draagt voor alle voor de realisatie van het bouwplan 
vereiste vergunningen en ontheffingen;

- dat exploitant zich inspant om zo spoedig mogelijk 
na het onherroepelijk worden van de benodigde be-
stemmingswijziging een aanvraag in te dienen voor 
het verkrijgen van een omgevingsvergunning;

- dat exploitant zich inspant om binnen 6 maanden na 
het onherroepelijk worden van de bovenstaande ver-
eiste omgevingsvergunning te starten met de bouw 
van het bouwplan;

- dat exploitant, in overleg met en na goedkeuring van 
het Ingenieursbureau van de gemeente en conform 
het gestelde in de LIOR, voor eigen rekening en ri-
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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 tel.nr: 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 woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en plan-
ning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon 
een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor 
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en 
vergunningen.

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

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

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.wijkoverlegaalsmeer.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 vervol-
gens ‘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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling 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 persoon-
lijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen 
de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in 
de commissievergadering kan een burger het woord voeren 
over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is 
dat niet mogelijk. In de commissievergadering krijgt een 
inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de leden toe te 
spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt. 

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Be-
reikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

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

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien 
via www.officielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft 
aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed 
te informeren over zaken die uw directe leefomgeving 
aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte 
blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net 
wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aals-

meer worden gepubliceerd op: www.officielebekend-
makingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw 
mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante in-
formatie 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 Bekendmakin-
gen’.

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de in-
woners van een gemeente onder andere het woonadres 
vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wet-
telijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat 
het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt 
zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente 
constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, 
kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot 
een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat be-
tekent 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 aanspra-
ken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoor-
beeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam Voor- Geboorte- Datum
 letters datum beschikking

Fularyńska A. 25-12-1996 25-01-2018
de Graaf J. 01-06-1991 23-01-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aals-
meer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift 
hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit 
besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te 
ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. waarop u overdag te 
 bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via 
www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel 
over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. 
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder 
“Bezwaarschrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar 
in de publiekshal van het gemeentehuis.

RAADSINFORMATIEF OVERLEG (RIO)
Openbare bijeenkomst d.d. donderdag 8 februari 2018, 
Raadhuisplein 1 Aalsmeer in raadzaal

20.00 uur Presentatie door Eigen Huis woningcorporatie
21.00 uur Sluiting

HELPT U MEE BIJ DE VERKIEZINGEN? 
Gemeente Aalsmeer is op zoek naar reserve-stembu-
reauleden voor de verkiezing op 21 maart 2018. Voor 
de verkiezing zijn veel vrijwilligers op de stembureaus 
nodig. Reserve-stembureauleden worden opgeroepen, als 
stembureauleden toch niet kunnen, bijvoorbeeld omdat 
zij ziek zijn geworden. Leden van een stembureau zorgen 

sico, zorgt voor aansluiting op de riolering en de ove-
rige nutsvoorzieningen;

- dat exploitant voor eigen rekening en risico én in 
overleg met en na goedkeuring van het Ingenieursbu-
reau van de gemeente, zorg draagt voor de aanslui-
ting van het bouwplan op de openbare weg.

Deze zakelijke beschrijving ligt gedurende zes weken ter 
inzage.

VOORDRACHT AANWIJZING GEMEENTELIJK 
MONUMENT

Het college heeft in haar vergadering van 30 januari 
2018 besloten te starten met de aanwijzingsprocedure 
om het Wachthuisje, gelegen aan de Uiterweg 222, aan 
te wijzen als gemeentelijk monument. Het wachthuisje is 
een tastbaar overblijfsel van de kwekerij Terra Nova, de 
oudste kwekerij van Aalsmeer. Nu dergelijke kwekerijen 
in een rap tempo aan het verdwijnen zijn is het zaak de 
tastbare overblijfselen ervan te koesteren. Bovendien is 
het Wachthuisje een relict van het destijds gebruikelijke 
vervoer van zowel personen als goederen per schip van 
Stoombootmaatschappij de Volharding. 

Procedure 
Het besluit tot voornemen van aanwijzing tot gemeen-
telijk monument ligt vanaf 2 februari 2018 gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage bij de Balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis van Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden: maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30-14.00 uur en 
woensdag van 8.30-20.00 uur). Gedurende deze inzage-
periode wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om 
een zienswijze in te dienen bij het college van B&W van 
Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermel-
ding van zienswijze Wachthuisje Aalsmeer. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan 
daarvoor contact opnemen met het algemene tel.: 0297-
387575.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 
Rectificatie, aanvraag ontvangen
- Nabij Raadhuisplein 1, nabij Einsteinstraat 127, 

nabij Ophelialaan 161, nabij Poldermeesterplein 
1, nabij Haydnstraat 3 en nabij Praamplein 4 (Z-
2017/056659), het tijdelijk afwijken van het bestem-
mingsplan t.b.v. het legaliseren van 6 standplaatslo-
caties. Toelichting: in de bekendmakingen van 23 
november 2017 zijn niet de juiste/exacte locaties 
vermeld.

- Naast Kudelstaartseweg 38 en naast Kudelstaartse-
weg 64, 1433 GK (Z-2016/055626), het afwijken van 
bestemmingsplan t.b.v. 7 woningen. Toelichting: in 
de bekendmakingen van 20 oktober 2016 zijn onjuis-
te/onvolledige locatieadressen vermeld.

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten 
kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in 
het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. 
U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder 
vermelding van het dossiernummer. In een later stadium 
kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend. 
- Hoofdweg 148, 1433 JX (Z-2018/004765), het vast-

stellen van maatwerkvoorschriften voor Lex+ BV/
Dümmen

- Hoofdweg 162, 1433 JX (Z-2018/004768), het vast-
stellen van maatwerkvoorschriften voor Semp Rozen-
kwekerij B.V.

- Hoofdweg 122, 1433 JW (Z-2018/004759), het vast-
stellen van maatwerkvoorschriften voor Kwekerij Zui-
derlegmeer B.V.

- Aalsmeerderweg 263, 1432 CN (Z-2018/004894), het 
kappen van een boom op het voorerf 

- Chrysantenstraat 23, 1431 BM (Z-2018/005233), het 
uitbreiden van de woning en het wijzigen van de ko-
zijnen aan de voorzijde van de woning

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toe-
passing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd. De 
beslistermijn is verlengd met 6 weken.
- Dorpsstraat 83, 1431 CB (Z-2017/059433), het plaat-

sen van dakkapellen op de zijgevels. 
- Legmeerdijk 121, 1432 KA (Z-2017/060405), het af-

wijken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze 
verhuur aan maximaal 6 personen. 

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte 
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Aalsmeerderweg 309, 1432 CP (Z-2017/059414), het 

kappen van 2 bomen op het voor- en achtererf. Ver-
zonden: 23-01-2018

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.
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- Rietwijkeroordweg nabij 66 kwek, kadastraal bekend 
perceel A 3549, 1432 JE (Z-2017/044727), het op-
richten van een tuinbouwkas. Verzonden: 24-01-2018

- Doelstraat 13 en 14, 1433 DA (Z-2017/051332), het 
plaatsen van een nieuwe stalen damwand en een ge-
vel van woonhuis binnen de beschermingszone van 
een primaire waterkering. Verzonden: 26-1-2018

- Hornweg 181 A, 1432 GH (Z-2017/057431), het lega-
liseren van een reeds gerealiseerde verdiepingsvloer 
in het bijgebouw behorende bij de woning. Verzon-
den: 26-1-2018

- Aalsmeerderweg 120, 1432 CT (Z-2017/049354), het 
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het vervan-
gen van een schuur door een mantelzorgwoning. Ver-
zonden: 29-1-2018

Geweigerde omgevingsvergunning, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de 
volgende omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen 
dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Oosteinderweg 243, 1432 AT (Z-2017/053160), het 

aanbrengen van 3 rolschermen bij de overkapping van 
het hotel de Chariot. Verzonden: 24-01-2018

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. 
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Hollandweg 41, 1432 DD (Z-2018/002048), het amo-

veren van de glasopstanden inclusief fundatie. Ver-
zonden 24 januari 2018

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit 
milieubeheer *
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 
grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit mi-
lieubeheer besloten om maatwerkvoorschriften vast te 
stellen. Tegen de afgifte van het maatwerkvoorschrift 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in 
het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
Zwarteweg 77A, 1431 VJ (Z-2017/054762), het vaststel-
len van maatwerkvoorschriften voor brandweerpost t.b.v. 
bestemmingsplan “herziening Hornmeer - VVA terrein. 
Verzonden: 25-01-2018

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commis-
sie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken 
in het raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieu-
wer Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de 
binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning en de aanvragen voor een vooroverleg.

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

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning 
is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in 
het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Westeinderplassen (Z-2017/056743), Vuur en Licht 

op het Water op 1 september 2018, verzonden 26 ja-
nuari 2018

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is 
aangevraagd:
- Oosteinderweg 248B (Z-2018/000851) Blue Mansion 

Hotel B.V., ontvangen 4 januari 2018

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende terrasvergunning is aan-
gevraagd:
- Oosteinderweg 248B (Z-2018/000851) Blue Mansion 

Hotel B.V., ontvangen 4 januari 2018

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
3 van de drank- en horecawet de volgende drank- en ho-
recavergunning is aangevraagd:
- Nobelhof 1 (Z-2017/063469) Zorgcentrum Aelsmeer, 

ontvangen 28 december 2017
- Oosteinderweg 248B (Z-2018/000851) Blue Mansion 

Hotel B.V., ontvangen 4 januari 2018

NIET GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccep-
teerd:
- Kudelstaartseweg 295,1433GJ (Z-2018/003841), 

Dance Classics op 27 januari 2018, verzonden 24 ja-
nuari 2018

Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERGUNNINGSVRIJE AANVRAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvragen vergunningsvrij zijn:
- Hoofdweg 125-181,1424 PE (Z-2018/003452), Kom 

in de kas op 7 en 8 april 2018, verzonden 25 januari 
2018

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 
- Route door Aalsmeer (Z-2018/000895 ) Maus Gatsoni-

des Revival op 18 februari 2018, verzonden 26 januari 
2018

De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen be-
denkingen afgegeven. De gemeente Haarlem neemt een 
eindbesluit over de vergunningaanvraag 

Inzage
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie 
Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-
Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden u op 
de webpagina van de gemeente.

Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is 
hierbij niet van toepassing.

TER INZAGE
t/m 01-02-18 het vastgestelde wijzigingsplan, het be-

sluit hogere waarden Wet geluidhinder en 
de bijbehorende plannen m.b.t. Landelijk 
Gebied Oost, Aalsmeerderweg (naast) 376 

t/m 1-02-18 de vastgestelde bestemmingsplannen 
Woonarken- Uiterweg (planidentificatie-
code: NL.IMRO.0358.09AC-VG01) en ‘5e 
herziening bestemmingsplan Woonar-
ken - Uiterweg 93 (planidentificatieco-
de NL.IMRO.0358.11E-VG01) met bijbe-
horende stukken en het raadsbesluit

t/m 01-02-18 het raadsbesluit tot vaststelling en het 
vastgestelde bestemmingsplan met de 
bijbehorende stukken m.b.t. “2e herzie-
ning Nieuw Oosteinde -Hornweg 315”

t/m 01-02-18 de omgevingsvergunning, de daarbij be-
horende ruimtelijke onderbouwing en 
de overige daarop betrekking hebbende 
stukken m.b.t. afwijking van het bestem-
mingsplan Green Park Aalsmeer, Midden-
weg en deelgebieden 3, 5 en 7, Schiphol-
parkeren deelgebied 3

t/m 01-02-18 het besluit tot vaststelling van de be-
heersverordening ”Green Park Aalsmeer 
2017” met de bijbehorende stukken 

t/m 02-02-18 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en 
de bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg 
kavel 3, kadastraal bekend B 9577 (Z-
2017/035640)

t/m 01-03-18 ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 
Hornmeer – VVA terrein’, ontwerp beeld-
kwaliteitsplan en ontwerpbesluit Hogere 
grenswaarde Wet geluidhinder

t/m 08-03-18  zakelijke beschrijving overeenkomst tot 
kostenverhaal Machineweg – Het Rooie 
Dorp Aalsmeer i.v.m. wijziging van het 
bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde 
(m.b.t. de kadastrale percelen gemeen-
te Aalsmeer, sectie B, nummers 4672 t/m 
4675, ter grootte van in totaal 13.938 
m², gelegen aan de Machineweg 49 t/m 
131 te Aalsmeer) 

t/m 08-03-18 zakelijke beschrijving overeenkomst tot 

kostenverhaal Locatie Vrouwentroost 
Zuid (Kudelstaartseweg 92 te Aalsmeer) 
i.v.m. wijziging van het bestemmingsplan 
“Uiterweg – Plasoevers 2005” m.b.t. de 
kadastrale percelen gemeente Aalsmeer, 
sectie D, nummers 3226, 3227 en 3228, 
ter grootte van 4.129 m².

t/m 16-03-18 besluit tot voornemen van aanwijzing tot 
gemeentelijk monument het Wachthuisje, 
gelegen aan de Uiterweg 222.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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 bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 
8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op 
het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken 
via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes we-
ken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw 
vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 
8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het be-
sluit, 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 ziens-
wijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van 
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. 
Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben 
en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil 
brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Open dag bij Wellant-
college de Groenstrook
Aalsmeer - Binnenkort staan 
alle leerlingen uit groep 8 voor 
een moeilijke keuze: naar wel-
ke voortgezet onderwijsschool 
ga ik. Graag helpt het Wellant-
college de Groenstrook bij de-
ze keuze. De Groenstrook is 
een groene vmbo-school voor 
de basis- en kaderberoepsge-
richte leerweg en de gemeng-
de leerweg in Aalsmeer. 

Lesjesmiddag
Heb je bijvoorbeeld vragen 
als: Wat doe je met groen? 
Welke proe�es ga je uitvoe-
ren? Welke gerechten maak 
je bij de kookklas? Wat doe je 
in de paardenklas? Of wat zijn 
de nieuwste techniek-snu�es? 
Geef je dan snel op voor de 
lesjesmiddag! De lesjesmid-
dag vindt plaats op woens-
dag 21 februari van 13.00 tot 
16.00 uur. Je volgt theorieles-
jes en een praktijkles, waarbij 
je een keuze maakt uit Paar-
denklas, Kookklas, Tecklas en 
Carrousel (Bloem/Plant/Dier). 
Tijdens deze middag wordt 

een goed beeld gegeven van 
wat ons vmbo-onderwijs in-
houdt. Het aanmelden voor de 
lesjesmiddag kan via de web-
site www.wellantvmbo.nl/ 
degroenstrook. 

Kennis maken op 7 februari
Daarnaast kan de school ken-
nis gemaakt worden met de 
Groenstrook tijdens de open 
dag. Stap op woensdag 7 fe-
bruari de school binnen en 
kom ruiken, proeven, voelen 
en zien wat voor een leuke 
school de Groenstrook is. De 
deuren staan open van 14.00 
tot 16.30 uur en van 18.30 tot 
20.30 uur. Voor wat betreft de 
inschrijving houdt de school 
zich aan de afspraken binnen 
de Kernprocedure Amstel-
land. Op de website www.wel-
lant.nl/vmbo is meer informa-
tie hierover te vinden. Wellant-
college de Groenstrook is ge-
vestigd aan de Jac. P. Thijssel-
aan 18 in Aalsmeer. Telefoni-
sche informatie is te verkrijgen 
via tel.nr: 0297-384949. 

Jaaroverzicht van OSA 
subsidieaanvragen
Aalsmeer - Stichting Ontwikke-
lings-Samenwerking Aalsmeer 
(OSA) is een stichting in de ge-
meente die subsidieaanvragen op 
het gebied van ontwikkelingssa-
menwerking beoordeelt en uitbe-
taalt. De gemeente stelt daarvoor 
jaarlijks 1 euro per inwoner be-
schikbaar. In 2017 was dat een be-
drag van 31.304 euro. Er zijn ne-
gentien subsidieaanvragen in be-
handeling geweest. Eén aanvraag 
is ingetrokken, er was genoeg 
geld ingezameld. Eén aanvraag 
is naar 2018 gegaan, deze is nog 
niet afgehandeld. De zeventien 
aanvragen die subsidie mochten 

ontvangen zijn:
*  Stichting Steun ZWO, G.Nijland 

voor Nigeria: 2500 euro. 
*  Doopsgezinde Gemeente 

Aals-meer voor Lesbos in Grie-
kenland: 2500 euro. 

*  Sapana Village Social Impact, 
Joke van der Zwaan voor Ne-
pal: 2500 euro.

*  Sapana Village Social Impact, 
M. Buskermolen voor Nepal: 
1511 euro.

*  Stichting GA voor Wit Rusland: 
2500 euro.

*  Stichting Help Paulien Helpen 
in Mexico: 2500 euro.

*  Stichting Handreiking Over 

Oceanen voor Brazilië: 2500 
euro.

* Stichting Kinderhulp Afrika 
voor noodhulp aan Oeganda: 
2500 euro.

* Stichting Heart for Children 
voor Oeganda: 2500 euro.

* Sapana Village Social Impact, 
Joke van der Zwaan voor Ne-
pal: 2500 euro.

* Stichting Foundation Mission 
House in Nigeria: 2500 euro.

*  Doopsgezinde Gemeente 
Aals-meer voor project in Ma-
lawi: 2400 euro.

*  Doopsgezinde Gemeente 
Aals-meer voor Tanzania: 1200 
euro. 

*  Stichting Kinderhulp Afrika 
voor Oeganda 2500 euro.

*  Stichting GA voor Filippijnen: 
1500 euro.

*  Doopsgezinde Gemeente 
Aals-meer voor Nepal: 1260 
euro. 

*  Werkgroep FairTrade Gemeen-
te Aalsmeer, Titel FT Gemeen-
te: 797,79 euro. 

De projecten bevatten: aanschaf 
apparatuur voor een laboratori-
um voor een ziekenhuis, zonne-
panelen voor vluchtelingekamp, 
waterproject in dorpje, bouw 
nieuwe huisvesting voor (ex-) ver-
slaafden, zonnepanelen voor kin-
derhuis, aanschaf personenbus-
je voor vervoer kinderen van een 
kinderhuis, voedselhulp (nood-
hulp) kinderhuis, bouw fundering 
middelbare school, noodhulp 

overstroming, aanschaf appara-
tuur voor ziekenhuis, bouw on-
derdak voor familieleden bij zie-
kenhuis, drinkwatervoorziening 
in dorp, renoveren verloskamer 
en kraamkamer in kliniek, aan-
schaf watertank in meisjeshuis, 
schoolpakketten.
Daarnaast is aan de FairTrade 
Werkgroep in Aalsmeer een be-
drag verstrekt voor activiteiten 
rond het behalen van de titel Fair-
Trade Gemeente Aalsmeer.
Totaal is er voor een bedrag van 
36.168,79 euro uitbetaald aan de-
ze zeventien aanvragers.
Omdat OSA extra geld heeft ge-
kregen, namelijk 12.952 euro uit 
de kledingcontainers van Sympa-
ny, konden er ook meer subsidie-
aanvragen worden gehonoreerd. 
Mocht u meer informatie willen 
over OSA en ook een aanvraag 
willen doen, kijk dan op de web-
site: www.osa-aalsmeer.nl. Bellen 
kan ook naar telefoonnummer: 
0297-321509.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/
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Verrassende optredens, mooie muziek

Spektakel op voorheen 
akoestische avonden
Aalsmeer - De voorheen akoes-
tische avonden stonden afgelo-
pen weekend weer op program-
ma van Bacchus. Twee avonden 
genieten van speciale acts door 
voornamelijk muzikanten uit 
Aalsmeer als start van een nieuw 
jaar vol liveoptredens. Op vrijdag 
26 januari was de animo voor dit 
evenement goed. Het culturele 
café was gezellig gevuld en het 
publiek werd getrakteerd op op-
tredens van Lisa’s Boyband, De 
Klught, een gelegenheidscollec-
tief met zangeres Merel Meijdam 
én een flinke en geweldige uit-
smijter. Een superact van de Haar 
Band. Verkleed als echte hippies 
met grote pruiken, haarbandjes 
en bloemetjes-outfits lieten de 
twaalf muzikanten de zon schij-
nen in Bacchus met diverse hits 
uit de musical Hair. Wat een heer-
lijke einde van de eerste avond! 
Op zaterdag was het aanzienlijk 
drukker en was de animo voor de 
voorheen akoestische avonden 

zelfs zo groot dat er een wachtrij 
stond om binnen te komen. Het 
spits werd afgebeten door Clo-
zup en alom bewondering oogst-
te de tweede act: The French 
Connection met ‘strakke’ blazers 
en prachtige zangpartijen. Lief-
lijk was het optreden van de Ju-
dith Glasbeek Formatie en daar-
na barstte het spektakel los. De 
leden van Ten Beers After namen 
het podium in en presenteer-
den in rode outfits gehuld num-
mers van Simply Red. The Whatts 
hierna had voor een heel ande-
re aanpak gekozen. Het viertal 
bracht bekende Nederlandse hits 
en liedjes uit televisieseries. “Wij 
spelen, jullie zingen”, was de op-
zet en het publiek zong mee met 
onder andere Swiebertje en Een 
eigen huis. Heel leuk gevonden, 
het idee sloeg aan. Geweldig! En 
met rockklanken van Spassamok 
kwam aan weer een heel gezellig 
akoestisch weekend een einde. Ja 
hoor, volgend jaar graag weer!

Afwisselend concert in Doopsgezinde kerk

Aalsmeers Harmonie zet 
4 jubilarissen in zonnetje
Aalsmeer - Het was een afwis-
selend concert dat Aalsmeers 
Harmonie gaf op zaterdag 27 ja-
nuari in de Doopsgezinde Kerk. 
De kerkzaal was volledig gevuld 
en er moesten de nodige stoe-
len worden bijgezet. Om 15.00 
uur opende voorzitter Wilma van 
Drunen het concert en daarna 
begon de Harmonie met de Rus-
sische Mars van Strauss, onder lei-
ding van dirigent Maron Teerds.

Hoornisten in de spotlights
Tijdens het Champagneconcert 
worden de jubilarissen altijd even 
in het zonnetje gezet. En zij mo-
gen een muziekstukken wat zij 
graag nog eens willen spelen. Zo 
kwam ‘Nervals Poems’ van Jacob 
de Haan op het programma (voor 
Joan de Ruiter) en ook ‘Finlan-
dia’ van Sibelius (keuze van Tini 
Man-Olij). Bij dit concert stonden 
naast de jubilarissen, de hoornis-
ten in de spotlights. Met maar 
liefst 7 hoorns werden de volgen-
de stukken voor hoorns en orkest 
gespeeld: Superstar, Hornfestival 
en Born4Horn. Het klonk gewel-
dig in de kerk en de hoornisten 
kregen een groot applaus.

Oorkonde en bloemen
Hierna heeft de voorzitter de vier 
jubilarissen gehuldigd, voor ie-
dereen was er een kort woordje, 
een speldje, een oorkonde en bos 
bloemen. Joan de Ruiter speelt 
12,5 bij Aalsmeers Harmonie op 

saxofoon, Tom Rebel (eufonium) 
is 25 jaar lid, Elly Poots (klarinet) 
30 jaar en Tini Man-Olij (klarinet) 
70 jaar! Op verzoek van Elly Poots 
speelde het orkest Moment for 
Morricone, met bekende muziek 
uit de films ‘Once upon a time in 
the west’ en ‘The good, the bad 
and the ugly’. Vervolgens klonk 
een heerlijke, rustige wals van 
Shostakovich: de Lyric Walz. En 
als laatste stond op het program-
ma, met dank aan jubilaris Tom 
Rebel: ‘Puszta’ van Jan v/d Roost.
De voorbereidingstijd voor het 
concert was kort, daar het or-
kest in november op concours is 
geweest en begin januari al een 
Nieuwjaarsconcert gaf in het 
Zorgcentrum. Maar er werd vol 
concentratie en overgave gemu-
siceerd en dat werd gewaardeerd 
door het publiek. Aan het eind 
van het concert was er een staan-
de ovatie. Nadat de ladyspeaker, 
dirigent en koster waren bedankt 
voor hun werk, werd het concert 
toepasselijk afgesloten met de 
‘Champagne Galopp’.

105 Jaar
Het volgende grote concert van 
Aalsmeers Harmonie staat ge-
pland op zaterdag 9 juni in het 
Crown Theater. De harmonie viert 
dan haar 105-jarig bestaan! Mis 
het niet en zet de datum vast in 
uw agenda. Meer informatie over 
de harmonie en haar activiteiten: 
www.aalsmeersharmonie.nl.

V.l.n.r: Joan de Ruiter, Elly Poots, Tini Man-Olij en Tom Rebel.

Delta Pianotrio zondag 
in Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Zondag 4 februa-
ri gaat de Oud Katholieke kerk 
aan de Oosteinderweg weer ver-
anderen in de concertzaal van 
Aalsmeer. De werkgroep klassie-
ke muziek van KCA heeft het Del-
ta Pianotrio naar Aalsmeer kun-
nen halen. Deze drie jonge mu-
sici hebben hun lauweren al ver-
diend in de wereld van de klassie-
ke muziek. De laatste prijs die zij 
hebben verworven is in novem-
ber behaald in Zwitserland bij 
het prestigieuze Orpheus Swiss 
Chamber Music Competition 
2018. Met dit trio heeft de werk-
groep weer jonge muzikanten in 
huis die ongetwijfeld oorstrelen-
de muziek zullen brengen waar-

bij het mogelijk goed wegdro-
men is. Op het programma staat 
werk van Schubert en Shostako-
vitch. 
“Bij het druk bezochte nieuw-
jaarsconcert hoorden we veel ge-
luiden dat deze concerten uniek 
zijn. We hopen dan dat ook nu ve-
len de weg naar het Oudkatho-
lieke kerkje weten te vinden”, al-
dus de werkgroep klassiek van 
KCA. Het concert begint om 15.30 
uur, de zaal is open vanaf 15.00 
uur. De toegangsprijs bedraagt 
15 euro en dit bedrag is inclusief 
een consumptie. Voor informatie 
en reservering kan contact opge-
nomen worden met Tini Man via 
0297-329592.

Wandelen langs kunst-
werken (6): Flora
Aalsmeer - De gemeente is rijk aan 
bijzondere kunstwerken, die de af-
gelopen vijftig jaar op bekende, ka-
rakteristieke en verrassende plek-
ken geplaatst zijn. Maak de komen-
de weken kennis met de verhalen 
achter elk kunstwerk. Wat is de his-
torische of actuele waarde, de ach-
terliggende, diepere betekenis van 
de kunstenaar: heeft het kunstwerk 
een bepaalde symboliek?

Dorpswandeling
Op weg alweer naar het zesde 

kunstwerk tijdens de wandeling. 
Het is nog steeds een dorpswan-
deling. Van de Dorpsstraat, de Ka-
naalstraat en het Weteringplant-
soen omhoog kijken op het Raad-
huisplein, naar:

Flora (1962)
Teun Roosenburg 1916, Brons

Hoog op een kolom, omlijnd door 
wolkenpartijen, staat een meer dan 
levensgrote vrouwenfiguur met 
een krans van bloemen. Het is Flo-

Warme jassen dankzij Meerlandenfonds
Maandagploeg van RKDES 
in het zonnetje gezet
Kudelstaart - Iedere maandag 
(en vaak ook nog andere dagen) 
wordt er bij RKDES hard gewerkt 
door een vaste groep vrijwilligers. 
Zij zorgen met z’n allen ervoor 
dat het terrein, de kantine en de 
kleedkamers iedere week er weer 
tip top bij liggen. Van schoonma-
ken, ballen repareren, lijnen trek-
ken of het onderhouden van het 
materiaal… deze mannen draai-
en hun hand er niet voor om.
Dit doen ze het hele jaar door, in 
weer en wind. Zonder de hulp 
van deze ploeg mannen kan een 

club als RKDES niet draaien dus 
een grote dikke duim voor dit 
team. Dankzij een financiële bij-
drage van het Meerlandenfonds 
heeft RKDES ze in het zonnetje én 
in een warme jas kunnen zetten. 
Een echte klusjas die tegen een 
stootje kan, geschikt is voor elk 
weertype en natuurlijk in de club-
kleuren van RKDES.
En zo hoopt RKDES nog heel veel 
jaren de hulp te krijgen van de-
ze hardwerkende en gezellige 
maandagochtendploeg. Heren 
enorm bedankt!

Jan Willem en Karin ere-
leden bij Oud Aalsmeer
Aalsmeer - Tijdens een druk be-
zochte avond in de Doopsgezin-
de kerk heeft Jan Willem de Wijn 
maandag 29 januari afscheid ge-
nomen als voorzitter van de stich-
ting Oud Aalsmeer. Zijn functie is 
maandag overgenomen door 
Dirk Jongkind, voormalig direc-
tielid van het Wellant College 
MBO.
Tijdens de jaarlijkse avond met 
begunstigers van de stichting 
Oud Aalsmeer deelde vice-voor-
zitter Hans Alderden mee dat zo-
wel scheidend voorzitter Jan Wil-
lem de Wijn als secretaris Karin 
Eveleens tijdens de bestuursver-
gadering van vorige week woens-

dag waren benoemd tot erelid 
van de stichting. 
Benoemd in 1993, bekleedden 
beiden 25 jaar lang hun bestuurs-
functies binnen Oud Aalsmeer. 
Ze ontvingen elk een oorkonde 
waarop hun verdiensten voor de 
stichting gedurende de afgelo-
pen kwart eeuw gekalligrafeerd 
staan. En maandagavond onder-
streepte het bestuur van Oud 
Aalsmeer haar dank met bossen 
geurende Aalsmeerse seringen. 
Jan Willem de Wijn blijft overi-
gens als eindredacteur van Oud 
Nuus wel aan de stichting ver-
bonden. En Karin Eveleens blijft 
secretaris van Oud Aalsmeer. 

Jan Willem de Wijn en Karin Eveleens met de uitgereikte oorkondes van 
het erelidmaatschap van de stichting Oud Aalsmeer (Eric-Jan Kemp)

ra, godin van de lente, die de groei 
van bloemen bevordert. In de oud-
heid strooide ze bloemen over de 
wereld en was haar adem als de 
geur van verse rozen. De godin Flo-
ra is bijzonder geliefd bij postklas-

sieke kunstenaars; ook de Limburg-
se beeldhouwer Roosenburg zag 
in haar een muze. Zijn Flora is fier 
en jeugdig, draagt bloemen in het 
haar en straalt univer- sele schoon-
heid uit. 

Identiteit en betekenis
De zuil is tien meter hoog en samen 
met de tweeënhalve meter ho-
ge Flora symboliseert zij stabiliteit 
en levensenergie. Flora geeft iden-
titeit en betekenis aan Aalsmeer, 
het bloemendorp met wereldfaam. 
Hier speelt, gezien de opdracht, de 
relatie met het gebouw en met de 
gemeente een bijzondere rol.
Voor de plaats en de hoogte van 
de zuil heeft architect J.F Berghoef, 

zich laten inspireren door de zuil 
voor het Dogenpaleis in Venetie.
De sculptuur werd in 1962 aange-
boden door ‘het comité geschen-
ken raadhuis’ ter gelegenheid van 
de officiële opening van het ge-
meentehuis. Aalsmeerse burgers 
met grote en kleine bedrijven 
brachten een aanzienlijk bedrag 
bijeen, waaruit zes kunstwerken 
die het gemeentehuis sieren be-
kostigd werden.
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Mooie omweg van Marcel 
de Groot bij Bob & Gon
Aalsmeer - Zondag 28 janua-
ri kwam Marcel de Groot samen 
met Cor Mutsers naar Bob & Gon 
om daar zijn succesvolle theater-
programma #Held te presente-
ren. Bij aankomst kregen alle be-
zoekers een prachtige roos aan-
geboden als herinnering aan een 
middag die voor velen heel bij-
zonder zou worden. 
Eerst is er een bespiegeling over 
hoe lang geleden het is dat Mar-
cel optrad. “Het was een beet-
je opgedroogd, maar ik ben toch 
weer aan het schrijven gegaan.” 
Hij vertelt dat op ietwat aarze-
lende, bedachtzame wijze alsof 
hij voor het eerst en speciaal voor 
jou deze ontboezeming doet. Er 
volgt een lied dat ooit werd ge-
schreven door Stef Bos een goe-
de vriend en dan is er het ver-
haal van de zakenman. Zaken-
man? Had zijn vader Boudewijn 
de Groot het daar in zijn lied: De 
eenzame fi etser ook niet over? 
Zeker! Een prachtig protestlied 
dat door jong en oud werd mee-
gezongen en nog. 
Maar Marcel laat zijn zakenman 
een reis maken. De man is ge-
slaagd, heeft geen geldproble-
men, een lieve mooie vrouw, leu-
ke kinderen, prachtig huis en 
een bolide onder zijn kont. Maar 
toch….. er blijft er een niet te be-
noemen verlangen. Ach ja, vijf-
tig jaar wat wil je! Op een vroe-
ge ochtend vertrekt hij in stilte, 
richting het oosten naar de op-
komende zon. En dan zingt Mar-
cel overigens zowel met zang als 
instrumentaal prachtig onder-
steund door Cor Mutsers, wat 
moet Marcel blij zijn met deze 
musicus! “Ik heb niets met een 
zakenman, de kortste weg van A 
naar B is meestal niet de leukste.” 
Dus wat doet de zanger: Hij laat 
deze zakenman een omweg ma-
ken waarin hij mooie herinnerin-
gen tegenkomt, maar ook con-

frontaties, een ontmoeting met 
een verleidelijke vrouw, het ver-
lies van vrienden door dood of 
anders. 
De zakenman kiest richting het 
Zuiden en er volgen mooie land-
schapsbeschrijvingen. Daarmee 
weet de zanger een magische stil-
te af te dwingen bij zijn publiek. 
En er wordt ook een prachtig lief-
deslied ten gehore gebracht. Tot 
slot rijdt de zakenman nadat hij 
de bolide heeft volgegooid met 
benzine terug richting westen 
en Marcel zingt: “En ja. De tijd is 
ongenaakbaar, op een dag val je 
er van af!” Inmiddels is de avond 
gevallen en de zakenman weer 
de nodige kilometers verder. Hij 
komt in een voor hem vertrouw-
de omgeving. Zet de auto stil, 
doet deze op slot. Opent de deur 
van het huis, loopt naar binnen 
en vindt een brie� e: ‘Dag schat 
had je een drukke dag? Als je nog 
wat wilt eten, er staat iets in de 
magnetron.’ De omweg van de 
zakenman is ten einde! Voor hem 
misschien wel de mooiste bespie-
gelende omweg van zijn leven. 
De blues als toegift was heerlijk 
en wie de CD#Held mee naar huis 
heeft genomen kan nog nagenie-
ten van de fraaie teksten die deze 
middag te horen waren.  
Janna van Zon 

Voorbode voor Flower Art Museum
Bloemrijke kunst in galerie 
Sous Terre van 25 kunstenaars
Aalsmeer - In de zomer van 2018 
opent op de locatie van Galerie 
Sous-Terre in Aalsmeer het Flo-
wer Art Museum. In de aanloop 
daar naartoe organiseert de gale-
rie als voorproe� e een tweetal ex-
posities met kunstenaars die wor-
den geïnspireerd door bloemen 
en planten. 
De nieuwe expositie bevat werk 
van 25 verschillende kunste-
naars. Tezamen bieden zij een 
veelkleurig en uiteenlopend pa-
let aan beeldende kunst, foto-
grafi e en schilderkunst. De ver-
beelding van de bloem staat cen-
traal en vormt voor elke kunste-
naar op zijn of haar eigen manier 
een leidraad. Voor de één staat 
de bloem symbool voor vrolijk-
heid en levensgeluk, zoals in het 
werk van de Rotterdamse beel-
dend kunstenaar Peter Basti-
aanssen, die onder meer kleuri-
ge ‘boeketten’ toont. Voor de an-
der gaat het om de spirituele en 
mystieke kracht van natuurlij-
ke vormen, zoals in de op Oos-
terse leest geschoeide schilderij-
en van Louise van Eenennaam-
Mulder of de krachtige doeken 
van Dorrit Klomp. Weer anderen 
benadrukken de bloem als sym-
bool van schoonheid of als exo-
tisch ingrediënt in hun werk, zo-
als in de fascinerende kleuret-
sen van Rolf Weijburg. De nieu-
we expositie met werk van de-
ze en andere kunstenaars is van-
af zondag 4 februari te bekijken 
in de galerie aan de Kudelstaart-
seweg, recht tegenover de water-
toren. Deze dag is een aantal ex-
poserende kunstenaars zelf aan-
wezig. Iedereen is van harte wel-
kom tussen 13.00 en 17.00 uur. 

De expositie is daarna elke za-
terdag- en zondagmiddag tot en 
met 25 maart gratis te bezoeken. 
De galerie is geopend op zater-
dag en zondag van 13.00 uur tot 
17.00 uur en doordeweeks op af-
spraak via 0297-364400 of info@
galerie-sous-terre.nl. 

Flower Art Museum
De expositie is een voorbode van 
de nieuwe invulling van de gale-
rie vanaf medio 2018. Dan opent 
op deze locatie het Flower Art 
Museum. Weinig thema’s in de 
kunst bestrijken zo’n breed sca-
la en inspireren zoveel uiteenlo-
pende kunstenaars als de bloem. 
Dat verdient een bijzondere plek. 
Die plek komt er nu in Aalsmeer, 
de bakermat van de Nederland-
se sierteelt. 
In de komende maanden wordt 
de galerie stap-voor-stap omge-
vormd tot museum. De buiten-
ruimte krijgt een opknapbeurt en 
ook de indeling van de binnen-
ruimte wordt aangepakt. Het Flo-
wer Art Museum gaat samenwer-
ken met diverse lokale en regio-
nale organisaties op het gebied 
van cultuur en toerisme. Meer 
informatie volgt in de komende 
maanden. Het museum nodigt 
kunstenaars en kunstverzame-
laars die hun werk tentoon willen 
stellen uit om te reageren. Dit kan 
door een foto van het werk (waar-
in de bloem centraal staat) te 
mailen naar info@
fl owerartmuseum.
nl, met vermel-
ding van adres en 
telefoonnummer. 
Meer informatie: 
www.sous-terre.nl. 

Schilderij Katinka Krijgsman Schilderij Rolf Weijburg

Gedichtenavond: Vele wegen 
leiden naar het theater
Aalsmeer - Donderdag 25 januari 
was het Nationale gedichtendag. 
Voor Stichting Kunst en Cultuur 
- zoals ieder jaar weer - een goe-
de gelegenheid om een mooie, 
verrassende avond in het Cultu-
reel Café Bacchus te organise-
ren. Binnen de werkgroep podi-
umkunst en literatuur wordt een 
thema bedacht waarop de dich-
ters verder kunnen improviseren. 
Dit jaar werd gekozen voor Thea-
ter en dát sloeg aan. Met een to-
taal andere inslag en benadering 
verschenen er twaalf dichters op 
het podium en twee via beeld. Na 
de pauze kon het vrije werk wor-
den voorgedragen en ook nu vie-
len er een paar juweeltjes van ge-
dichten te beluisteren. 
De minstreel van de avond was 
Wilbert Streng geheel in stijl ge-
kleed. Met zijn prachtige stem en 
leuke voordracht zorgde hij voor 
een strak verloop van het pro-
gramma. De dolende dichter Stef 
Wouters kreeg via het fi lmdoek 
als eerste de gelegenheid zijn ge-
dicht Rollenspel voor te dragen. 
Jetty Dijkema las De verbroede-
ring voor. Zij had zich laten inspi-
reren door de negende symfonie 
van Ludwig van Beethoven. Voor 
Jan Nooij was het een nooit ver-
geten moment tijdens zijn vakan-
tie in Portugal waar een Fado zan-
geres hem tot mooie zinnen ver-
leidde. Een sterk gedicht van Pier-
re Tuning: Geboorte, dat stond 
voor vele metaforen. Bij Marjan 
van Houwelingen waren het de 
vele optredens bij Bacchus die 
haar voldoende stof gaven voor 
haar gedicht Theater. De voorma-
lig stadsdichter van Amstelveen 
Koos Hagen heeft al zoveel moois 
geschreven en ook nu weer. Met 
warme stem las hij In de Foyer 
voor. Bep Schagen dichtte een 
geheel eigen interpretatie bege-
leid door de klanken van compo-
nist Willibald von Gluck, vervol-
gens eindigend met de Can Can. 
Iris Addink verraste met haar ge-
dicht door te kiezen voor de te-
geltjes wijsheid:  Van het Con-
cert des levens krijgt niemand 
het program. En toen kwam Ge-
rard Zelen! Bij Gerard is het nooit 
het gedicht alleen, ook de mu-
ziek, beeldende kunst en attri-
buten spelen een rol bij zijn po-
dium optreden. Dit keer koos hij 
voor een aantal liedjes van Her-
man van Veen, goed passend bij 
de illustraties. De zakenman, de 
dominee, de minister, een vrouw 
van lichte zeden, de soldaat, de 

komediant en een stoet van dwa-
ze lieden trokken in beeld naam-
loos aan het publiek voorbij. Met 
zijn schitterende transformatie 
tot clown was zijn performance: 
Theater wij hangen er alles aan 
op; compleet. Voor Engelien van 
der Weijden, was het een slootje 
dat als hoofdrol diende. Een voor-
stelling van Orkater deed Lau-
ra Touw het gedicht: Heerlijke af-
leiding maken. Dat je met wei-
nig woorden ook veel kan zeg-
gen liet Joke van der Zee met: 
Theater horen. De huidige dorps-
dichter Bram Landzaat koos voor 
een fraaie hommage aan Herman 
van Veen. Tot slot was Marcel Har-
ting vanuit Nieuw Zeeland op het 
scherm te zien met zijn: Goeden-
avond dames en heren Welkom 
bij het theater van de dag. 

Muzikale intermezzo
Telkens na een aantal gedichten 
speelden Robbert Tuinman (pia-
no) en Daniella Brugman (saxo-
foon) muziek gecomponeerd 
door Jan Busstra.  Voorheen be-
geleidde deze sympathieke musi-
cus altijd de gedichten avonden. 
Nu na zijn dood is het Robbert 
die deze rol op zich heeft geno-
men. Hij hield de gedachten aan 
Jan op een musische manier le-
vend. Dat Daniëlla ook nog eens 
speelde op een door Busstra aan 
haar geschonken saxofoon maak-
te het alleen maar mooier.

Vrij werk na de pauze
Ook na de pauze viel er nog veel 
schoons te horen. Als verrassing 
deed een deel van het Smartlap-
penkoor na hun repetitie Bac-
chus aan. Declameerde Wilbert 
Streng Het Hemelse Gerecht, liet 
Piet Munsterman uit Burgerveen 
in zijn gedicht weten dat het zon-
de is om dé zonde niet begaan, 
was Pierre Tuning zoals wij van 
hem gewend zijn: een criticus op 
z’n best en deed de dorpsdichter 
Bram Landzaat zijn titel alle eer 
aan met een Prachtig Samenzijn.  
Ans de Kruijf sloot de zeer ge-
slaagde gedichtenavond af met 
een dankwoord aan alle mensen 
die geheel vrijwillig hun mede-
werking hebben verleend. 
De avond is over maar… het 
boekje blijft! Arie Buijs zorgde 
voor een prettig leesbaar bundel-
tje dat er ook nog eens leuk fees-
telijk uitziet en voor slechts vijf 
euro te koop is bij het Boekhuis in 
de Zijdstraat. 
Janna van Zon Expositie woensdagavond 

Werkschuit schilders
Aalsmeer - Vrijdag 2 februari om 
14.30 uur opent Lia Oudshoorn 
de expositie van de woensdag-
avond Werkschuitschilders in 
wijkcentrum Voor Elkaer in Ku-
delstaart.
De woensdagavond Werkschuit-
schilders is een groep mensen die 
al vele jaren samen een cursus te-
kenen en schilderen volgen bij 
de Werkschuit in Aalsmeer. Soms 
met bloed, zweet en tranen, maar 
meestal met heel veel plezier 
schilderen zij diverse onderwer-
pen, zoals stillevens, portretten, 
abstracten, landschappen en vro-
lijke schilderijen. Ook gezamen-
lijke opdrachten worden niet ge-
schuwd. Ieder schildert met zijn 

of haar eigen stijl, inbreng en in-
teresse onder leiding van docen-
te Lia Oudshoorn. In de zomer 
wordt er ook altijd een buiten 
schilderdag georganiseerd. Afge-
lopen zomer was dat op de Histo-
rische Tuin, het jaar ervoor op het 
Stokkeland. Nieuwsgierig naar de 
schilderachtige diversiteit van de-
ze groep en wilt u van henzelf de 
verhalen achter de geëxposeer-
de werken horen? Kom dan naar 
wijkcentrum Voor Elkaer, Nobel-
hof 1 in Kudelstaart of loop eens 
binnen op woensdagavond tus-
sen 19.30 en 22.00 uur bij de 
Werkschuit in de Baccarastraat 
15. U kunt de schilders dan, in vol-
le concentratie, in actie zien.

Play-In voor accordeons
Amstelland - Concertina’s Accor-
deonorkesten uit Amstelveen or-
ganiseren zaterdag 10 februa-
ri voor de tiende keer een Play-
In. Een groot aantal accordeonis-
ten uit heel Nederland heeft zich 
hiervoor opgegeven. Zij stude-
ren op één dag diverse muziek-
stukken in, die van tevoren aan 
hen zijn toegestuurd. Dit accor-
deonspektakel vindt plaats in het 

Noorddamcentrum in Bovenkerk. 
De Play-In staat onder leiding van 
Concertina’s dirigent Elly Meekel. 
De dag begint om 10.00 uur met 
de eerste repetitie. Het mega-or-
kest sluit de muziekdag om circa 
16.15 uur af met een gratis con-
cert, waarbij belangstellenden 
van harte welkom zijn om de in-
gestudeerde muziek te komen 
beluisteren.

Aalsmeer - Op maandag 5 febru-
ari is bij het Nivon Aalsmeer twee 
keer de fi lm ‘Into the Wild’ te zien. 
De 22-jarige pas afgestudeer-
de Christopher McCandless laat 
zijn familie en veelbelovende toe-
komst achter zich, op zoek naar 
avontuur. Zonder bezittingen, weg 
van de valkuilen van de moder-
ne wereld, probeert hij zijn weg 
te vinden in de wildernis van Alas-
ka. Bijzondere ontmoetingen en 
de verraderlijke kracht en pracht 
van de natuur vormen zijn be-
staan. Maar kan hij overleven? De 
fi lm is gebaseerd op de gelijknami-

ge bestseller van reisjournalist Jon 
Krakauer uit 1996. Dit waargebeur-
de verhaal is op indrukwekkende 
wijze verfi lmd door Sean Penn en 
wordt perfect ondersteund door 
de bekroonde muziek van Eddie 
Vedder. Er zijn twee voorstellin-
gen. Om 14.00 uur, zaal open van-
af 13.30 uur, en om 19.30 uur, zaal 
open vanaf 19.00 uur bij de Nivon 
Aalsmeer in de Parklaan 27. Entree 
€ 3,50 per persoon voor leden en 
€ 5,00 per persoon voor niet leden. 
Voor koffi  e en thee wordt eenma-
lig € 0,50 extra bovenop de toe-
gangsprijs gerekend.

Twee keer fi lm nto the 
Wild’ bij Nivon Aalsmeer

Cursus Sacrale kringdans 
Aalsmeer - Sacrale dansen zijn 
meestal op eenvoudige chore-
ografi eën waarbij herhaling van 
bewegingen essentieel is om tot 
meditatie te kunnen komen. Na 
het succes van vorig seizoen start 
een nieuw cursus en iedereen is 
welkom. Heeft u zin om samen 
met anderen onder de leiding 
van Marleen Ritzema een bijzon-
dere dansvorm te ervaren. Deze 
kringdans is bijzonder toegan-
kelijk, doch verdiepend. Meest-
al zijn de handen van de deelne-
mers met elkaar verbonden en de 

dansen kunnen worden gedaan 
in een groep van 4 tot 100 deel-
nemers. De volgende avond is op 
maandag 5 februari bij de Doops-
gezinde Gemeente in de Zijdstaat 
55. Aanmelding is gewenst, maar 
niet verplicht. Stuur voor aanmel-
dingen en vragen een mail naar 
zininn@dgaalsmeer.nl. De avond 
begint om 20.00 uur, de deuren 
zijn open vanaf 19.30 uur. Kos-
ten zijn 2 euro per persoon per 
avond.  De volgende avonden 
zijn op 5 maart, 9 april, 7 mei en 
18 juni.

Over rouw, carnaval en 
soep bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Een zwaar thema in 
“echt Esther’ vandaag, donder-
dag 1 februari, namelijk over het 
achterlaten van jouw laatste ge-
dachten voor jouw nabestaan-
den. Marion Weij is de Rouw 
Vrouw en helpt hierbij. Voor vra-
gen of het delen van een eigen 
ervaring over rouw kan een mail 
gestuurd worden naar esther@ra-
dioaalsmeer.nl.

‘Let’s Go’ over carnaval
Offi  cieel start het carnaval pas op 
zondag 11 februari, maar in Ku-
delstaart start het al op 9 februari 
voor de kinderen. Wat er allemaal 
te beleven is? Niemand minder 
dan de Jeugdprins en jeugdprin-
ses komen dat vrijdag allemaal 
vertellen bij Kim in het jeugdpro-
gramma Let’s Go. Op 16 febru-
ari is weer het bekende Groep 8 
Feest! Kim vraagt Meester Eric 
nog even over de laatste in en 
outs van dit feest waar alle groep 
achters al naar uitkijken! 

‘Door de Mangel’ over soep
Afgelopen maandag stond hele-
maal in het teken van gezonde 
voeding. Orthomoleculair thera-
peute Marjon Middelkoop vertel-

de uitgebreid over haar roeping 
om mensen te helpen met ge-
zonde voeding. Naast haar werk 
zou Marjon graag willen reizen. 
Natuurlijk is de voedingsdeskun-
dige op zoek gegaan naar een 
nieuwe gast. Middelkoop geeft 
de microfoon door aan een ‘bran-
chegenoot’. Broer en zus Mylene 
en Elbert Huijts ontvangen op 5 
februari gewichtsconsulente Da-
niëlle Jonker. Tenminste dat was 
zij, tot zij in 2016 ‘Soep Aalsmeer’ 
oprichtte. Een specifi eke vraag 
had Middelkoop nog niet voor 
de 198e gast, maar die zal zij later 
nog kenbaar maken. Welke vraag 
dat gaat worden, hoor je komen-
de maandag vanaf 19.00 uur in 
‘Door de Mangel’ . Nog maar twee 
uitzendingen te gaan voordat de 
mijlpaal van de 200ste uitzending 
wordt bereikt. 
Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway) en www.radio-
aalsmeer.nl. Elke dag brengt Ra-
dio Aalsmeer informatieve en in-
teressante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag 
kan genoten worden van fi jne 
non-stop muziek.
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VOA’s helpen ook bij langer 
zelfstandig thuiswonen
Aalsmeer - In het jaarverslag 
2017 van de VOA’s Aalsmeer en 
Kudelstaart wordt extra aan-
dacht gevraagd voor een nieu-
we activiteit van de VOA’s: Vrijwil-
lige Woonvoorlichters Ouderen. 
Ouderen willen of moeten langer 
zelfstandig blijven wonen, maar 
dat moet wel kunnen. Het afge-
lopen jaar hebben de VOA’s zich, 
met behulp van de gemeente, op 
dit terrein extra laten bijscholen 
door onder andere een makelaar, 
notaris, financieel adviseur, WMO 
deskundigen en medewerkers 
van Eigen Haard. Eind 2017 zijn 
ze aan de slag gegaan. De VOA’s 
kunnen u nu ook helpen bij het 
maken van plannen voor aan-
passingen in uw woning, verbou-
wingen, financiering, huren of 
kopen van een andere woning. 
Ook hier geldt dat deze service 

voor iedereen beschikbaar is, lid 
of geen lid van een ouderenorga-
nisatie. Maak er gebruik van!
Ook de ‘gewone’ dienstverlening 
is het afgelopen jaar gewoon 
doorgegaan. Het totale aantal 
hulpvragen is nagenoeg gelijk 
gebleven aan vorig jaar, maar er 
vindt wel een verschuiving plaats 
in de aard van de vragen. Het af-
gelopen jaar waren er vooral veel 
vragen over wonen en vervoer. 
Ouderen kunnen overigens voor 
alle vragen over Zorg en Welzijn 
ook terecht bij de VOA’s. Zij zul-
len u beslist verder op weg hel-
pen. Het aantal Vrijwilligers is 
gelijk gebleven, er staan er tien 
voor u klaar en ze zijn te bereiken 
via de coördinator: 0297-321143 
of info@voa-aalsmeer.nl. Kijk ook 
eens op de website: www.voa-
aalsmeer.nl

Voorelkaar Festival voor 
bedrijven en vrijwilligers
Aalsmeer - Steeds meer bedrij-
ven zien het belang van Maat-
schappelijk Betrokken Onderne-
men. Vrijwilligerswerk is voor hen 
een van de manieren om meer 
verbinding met de lokale omge-
ving te realiseren. De ervaring 
leert dat vrijwilligerswerk op initi-
atief van de werkgever een posi-
tief effect heeft op het gevoel van 
zingeving, de persoonlijke ont-
wikkeling en gevoel van tevre-
denheid van medewerkers. Daar-
naast is in het bedrijfsleven een 
schat aan kennis en ervaring be-
schikbaar, waar vrijwilligersorga-
nisaties erg mee geholpen zijn.
Tijdens het Voorelkaar Festival op 
15 februari aanstaande ontmoe-
ten vrijwilligers, vrijwilligersorga-
nisaties en het bedrijfsleven el-
kaar in het Nest in Amstelveen. 

Wethouder Ad Verburg: “Voor 
maatschappelijk geïnteresseer-
de ondernemers is dit een unieke 
kans om maatschappelijk betrok-
ken te ondernemen. Wilt u met 
uw onderneming iets beteke-
nen voor de Aalsmeerse samenle-
ving? Zorg dan dat u dit Festival 
niet mist.” Het Voorelkaar Festival 
wordt georganiseerd door de Vrij-
willigerscentrale Amstelland (Am-
stelveenvoorelkaar en Aalsmeer-
voorelkaar), ter ere van haar 5 ja-
rig bestaan. Het bedrijfsleven is 
van harte welkom vanaf 16.15 
uur. Ook vrijwilligers en vrijwil-
ligers-organisaties zijn welkom. 
Voor hen begint het programma 
om 13.30 uur. Aanmelden (tot 9 
februari) en meer informatie via 
www.voorelkaarfestival.nl. Let op: 
er is maar beperkt plek!

Avondvullend programma in Buurthuis

‘De Wending’ en meer 
films bij Videoclub
Aalsmeer - Met enige regelmaat 
vindt er een ontmoeting plaats 
tussen twee videoclubs afkom-
stig uit de regio Noord Holland. 
Dit dient een gezamenlijk doel: 
kennismaken met de gemaak-
te filmproducties en leren van el-
kaar. Op maandag 5 februari ko-
men enkele oud-leden van Vi-
deoclub Kaag & Braassem op 
tegenbezoek bij de Videoclub 
Aalsmeer.
Videoclub Kaag & Braassem heeft 
eind vorig jaar de handdoek in de 
ring moeten gooien. Het leden-
aantal liep de laatste jaren dras-
tisch terug, met als resultaat dat 
er geen voltallig bestuur meer 
was te formeren. Annie Aken-
boom, oud voorzitter en drij-
vende kracht binnen deze club, 
maakte dit nieuws bekend tij-
dens het Noord Hollands filmfes-
tival voor amateurfilmers dat in 
december werd gehouden. 
Treurnis ging echter over in blijd-
schap toen ze uit handen van 
NH’63 festival voorzitter Kees Ter-
voort de eerste prijs voor de door 
Kaag & Braassem ingezonden op-
drachtfilm: ‘De Wending’ over-
handigd kreeg. Het gaf een dub-
bel gevoel. Maar wel een mooie 

beloning voor deze geloofwaar-
dig gemaakte gespeelde docu-
mentaire film over een MS pa-
tiënt en de gevolgen die deze 
ziekte met zich meebrengt. Er 
was veel waardering van professi-
oneel docent en filmer André van 
der Hout voor het gekozen thema 
van de film en de wijze waarop 
acteurs waren ingezet. De regie 
was in handen van Iris Slee. Annie 
Akenboom verzorgde mede het 
camerawerk en nam de montage 
voor haar rekening. 
De boeiende film ‘De Wending’ en 
nog enkele andere interessante 
films zullen in een avondvullend 
programma worden vertoond. 
Na elke film zal kort iets worden 
verteld over het productieproces 
van de films en kunnen vragen 
worden gesteld. Op deze manier 
ga je anders naar films kijken en 
kun je er ook iets van opsteken. 
De avond wordt gehouden in 
Buurthuis Hornmeer aan de Dreef 
1 en begint om 20.00 uur. Wil je 
deze avond meemaken, kom vrij-
blijvend langs, proef de sfeer en 
het is nog gezellig ook. Je kunt 
ook vooraf even bellen met de 
secretaris: Susan Griekspoor via 
0297-327490.  

Website voor actiedag 
Let’s Make Memories
Aalsmeer - De regionale actiedag 
Let’s Make Memories op 24 maart 
krijgt steeds meer vorm. Deze 
week is de speciale actiewebsi-
te letsmakememories.nu gelan-
ceerd. Op deze website kunnen 
teams zich aanmelden voor de 
spinningmarathon en kunnen an-
dere acties worden doorgegeven. 
Ook is het voor bedrijven moge-
lijk om via de website een fiets te 
sponsoren. Dit alles voor het goe-
de doel Stichting Living Memo-
ries, dat kosteloos audio- en vi-
deoportretten maakt van termi-
naal zieke kinderen.

Spinningmarathon
Om mee te kunnen doen met de 
10 uur durende spinningmara-
thon in de Studio’s Aalsmeer, is 
geen ervaring nodig. Er wordt ge-
werkt met teams van drie tot vijf 
deelnemers. Daardoor kan bij ver-
moeidheid gewisseld worden. De 
marathon begint om 8.00 uur en 
duurt tot 18.00 uur of tot je niet 
meer kunt. Door sponsors te zoe-
ken, halen de teams zoveel mo-
gelijk geld op. Het team dat het 
meeste geld weet binnen te halen, 
krijgt een prijs uitgereikt door tv-
persoonlijkheid Henny Huisman.

Eigen acties
Naast de spinningmarathon or-
ganiseren mensen overal in 
Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uit-
hoorn, Ouder-Amstel en Amstel-
veen eigen acties. Zo is er in sport-
hal De Bloemhof in Aalsmeer een 
twee uur durende bootcamp. 
Verder wordt in Hoofddorp een 
sponsorloop gehouden en is er 
een plantjesmarkt op het school-
plein van basisschool Juliana van 
Stolberg.

Live verslag lokale omroepen
Tijdens de gezamenlijke mara-
thonuitzending van de lokale 
omroepen MeerRadio (Haarlem-
mermeer), Radio Aalsmeer, Ra-
dio Tulipa (ziekenhuis Amstel-
land), RTV Amstelveen, RickFM 
(Uithoorn) en JammFM (Ouder- 
Amstel wordt aan alle acties uit-
gebreid aandacht besteed. Ver-
slaggevers rijden door de re-
gio om op locatie live verslag te 
doen van de verschillende acties. 
De radiouitzending is van 7.00 tot 
19.00 uur. Kijk voor meer informa-
tie over de actiedag en Stichting 
Living Memories op www.lets-
makememories.nu en www.stich-
tinglivingmemories.nl.

Aalsmeerse kaarten bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandag 5 febru-
ari houdt de Postzegelvereniging 
haar maandelijkse bijeenkomst in 
Het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat 6. Naast het uitbreiden 
van de verzameling van postze-
gels en munten kan deze keer 
ook een ansichtkaarten verzame-
ling bekeken worden. Wim Rood-
enburg komt maandag een deel 
van zijn prachtige verzameling 
ansichtkaarten van Aalsmeer la-
ten zien. Het oude Aalsmeer was 
fotogeniek! Zijn voordracht gaat 
voornamelijk over de ‘beeldzij-

de’ en niet over de adreszijde. De 
avond begint om 20.00 uur, de 
zaal is al vanaf 19.15 uur open, 
ten eerste om de kavels te be-
kijken welke geveild gaan wor-
den en ten tweede om even bij 
te praten. Op de website zijn ve-
le afbeeldingen te zien van de te 
veilen kavels. Dus kijk ook eens 
op www.postzegelverenigin-
gaalsmeer.nl. Ook is er een mini-
postzegelverzameling te bezich-
tigen van Cor van Meurs over au-
to’s, welke zeer de moeite waard 
is om te bekijken. 

Bij Groei & Bloei Aalsmeer
ezing over Australische 

planten en vogels
Aalsmeer - Op donderdag 8 fe-
bruari nodigt Groei en Bloei be-
langstellenden uit om een lezing 

over bloemen en planten uit Au-
stralië te komen bijwonen. De 
avond begint om 20.00 uur en 

Van 8 tot en met 14 februari in Kudelstaart

Een werelds carnaval  
in Poelgilderdam

Kudelstaart - Net als vorig jaar 
gaat de carnavalsweek van start 
met de loting voor de optocht. 
Op donderdag 8 februari 20:11 
uur moet minstens 1 afgevaar-
digde van elke deelnemende 
kar aanwezig zijn in het dorps-
huis om via een loting de volgor-
de van de stoet te bepalen. Nie-
mand aanwezig betekent niet 
meerijden! De grote optocht gaat 
zondag 11 februari om 11:41 van 
start bij het dorpshuis. Opgeven 
voor deelname aan de optocht is 
helaas niet meer mogelijk, maar 
langs de weg kijken en daarna 
mee feesten in de dorpstaveerne 
is natuurlijk ook heel gezellig. De 
toegang is gratis.    

Kinderactiviteiten 
Voor de kinderen is er ook genoeg 
te beleven. Op vrijdag 9 februa-
ri vanaf 19:11 kunnen de voetjes 
van de vloer tijdens het jeugdcar-
naval. Toegang is €1,- en natuur-
lijk ligt er een prijs klaar voor de 
mooist verklede persoon. Ook za-
terdagmiddag 10 februari staat in 
het teken van de jeugd. Allereerst 
is het tijd voor de kinderoptocht. 
Om 13:11 kan alle jeugd zich ver-
zamelen op de parkeerplaats ach-
ter De Dorpstaveerne. Vanaf daar 
gaat de stoet met versierde wa-
gens en fietsen naar woonwijk 
De Rietlanden, waar omstreeks 
13:41 ballonnen worden opgela-
ten vanaf het schoolplein. Daar-

na gaat de stoet verder om uit-
eindelijk te eindigen bij De Dorp-
staveerne, waar de prijsuitreiking 
voor de mooiste kar plaatsvindt 
en het nog tot 16:41 feest is. Deel-
name en toegang is gratis, opge-
ven is niet nodig.   
 
Kaartverkoop Prinsenbal  
Het Prinsenbal op zaterdagavond 
10 februari belooft weer een 
enorm feest te worden met de 
meest fantastisch aangeklede be-
zoekers. Wethouder Ad Verburg 
en Prins Marco den Eerste zullen 
op deze avond de officiële over-
dracht van de sleutel doen, waar-
mee Prins Marco een week lang 
zijn scepter mag zwaaien over 
Poelgilderdam. Het Prinsenbal 
begint om 20:11 en eindigt om 
01:41. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Gall & Gall Kudelstaart en kos-
ten in de voorverkoop €15,- per 
stuk en aan de deur € 17,50, toe-
gang vanaf 16 jaar.   

Van 8 tot en met 14 februari is het weer carnaval in Kudelstaart. 
Dit jaar dompelt Poelgilderdam zich in de feestvreugde onder het 
thema ‘Een werelds carnaval’. Voor de eerste keer gaat Prins Mar-
co den Eerste de geordende chaos leiden, en samen met zijn Raad 
van Elf heeft hij de nodige voorbereidingen getroffen voor een 
carnavalsweek voor jong en oud.  

Afterparty
Maandag 12 februari gaat de 
Raad van Elf gewapend met fruit-
mandjes op bezoek bij de oude-
ren en zieken in Kudelstaart. ‘s 
Avonds is het opnieuw feest in De 
Dorpstaveerne. Om 20:11 opent 
Prins Marco den Eerste de Blauwe 
Maandag. Een soort afterparty 
voor de echte carnavalsvierders. 
Carnavalskleding is deze avond 
niet verplicht, maar verhoogt na-
tuurlijk wel de feestvreugde! De 
toegang op deze avond is gratis. 
Op dinsdag 13 februari gaan De 
Pretpeurders allereerst op be-
zoek bij Mijnsheerlijckheid. Daar-
na wordt het carnaval in De Dorp-
staveerne in stijl afgesloten met 
het Seniorenbal. Hiervoor wordt 
de jeugd van vroeger uitgeno-
digd in de Dorpstaveerne om er 
weer een gezellige middag van te 
maken. Aanvang is om 14:11 en 
de middag eindigt om 17:11, ook 
op deze dag is de toegang gra-
tis. Voor diegenen die het carna-
val op een traditionele wijze wil-
len afsluiten is er op woensdag-
avond 14 februari om 19.00 uur 
een kerkdienst in de R.K. Kerk Sint 
Jan Geboorte waar je het askruis-
je kunt halen.  

Regelgeving
Tijdens het gehele carnaval gel-
den de volgende regels: Legiti-
matie is voor iedereen verplicht. 
Geen legitimatiebewijs betekent 
geen toegang. In verband met 
de alcohol regelgeving wordt er 
streng gecontroleerd. Dit bete-
kent dat deelnemers jonger dan 
18 jaar die alcohol consumeren 
direct worden uitgesloten van 
de optocht en/of het feest. Dit 
geldt ook voor de personen van 
18 jaar of ouder die alcohol ver-
strekken 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 namelijk hoge boetes 
op. Om dit jaar, maar ook volgen-
de jaren, het carnaval tot een suc-
ces te maken, wordt aan alle be-
zoekers gevraagd mee te werken 
en zicht te houden aan de regels. 
Kijk voor het uitgebreide pro-
gramma, de routes en verdere in-
formatie op www.pretpeurders.
nl en in het programmaboekje 
De Kudelkolderkrant, die in Ku-
delstaart verspreid worden.  

is in buurthuis Hornmeer aan de 
Dreef 1. De presentatie is een ver-
slag van een vogel en plantenreis 
door het zuiden van West-Austra-
lië. Met een keur aan prachtige fo-
to’s maakt u kennis met de won-
derlijke bloeiwijzen en bloem-
vormen van Australische plan-
ten. Zuidwest Australië is voor 
planten zelfs uniek in de wereld. 
Het behoort tot één van de ge-
bieden met de grootste biodiver-

siteit. Ook op vogelgebied is er 
veel te beleven; veel soorten coc-
katoos, parrots en honeyeaters en 
nog veel meer voor Nederlanders 
onbekende en vaak zeer kleurrij-
ke soorten, zoals de metallic ge-
kleurde fairy-wrens. Ook andere 
typisch Australische dieren pas-
seren de revue. Belangstellenden 
zijn hartelijk welkom op donder-
dagavond 8 februari vanaf 20.00 
uur in Buurthuis Hornmeer.
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Voor iedereen vanaf 55 jaar!

ACTIVITEITEN
overzicht

Expositie 
Op vrijdag 2 februari om 
14.30 uur is de opening van 
de expositie in wijkpunt Voor 
Elkaer van werkstukken van 
de woensdagavond werk-
schuit schilders. De woens-
dagavond werkschuitschil-
ders is een groep mensen 
die al vele jaren samen een 
cursus tekenen en schilderen 
volgen bij de Werkschuit in 
Aalsmeer. Bent u nieuwsgie-
rig naar de schilderachtige 
diversiteit van deze groep en 
wilt u van henzelf de verha-
len achter de werken horen? 
U bent van harte welkom! 
Entree is gratis. Consumpties 
zijn voor eigen rekening. 

Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’
Op woensdag 7 febru-
ari  staat er een heerlijk 3 
gangen-diner op het menu. 
U kunt gaan genieten van 
een gebonden kerriesoep. 
Daarna krijgt u kippen rolla-
de met een romige portsaus 
geserveerd met gemengde 
sla met tomaat, komkommer 
en ei samen met gestoofde 
appeltjes en patat met mayo-
naise. En tot slot chipolata 
pudding met slagroom .De 
kosten bedragen € 11,-

Op vrijdag 9 februari kunt 
u gaan genieten van een 
heldere Uiensoep met stok-
brood en kaas. Daarna krijgt 
u Hazenpeper: een stoofpot 
van verschillende soorten 
wild, geserveerd met spruit-
jes met spek, witlof salade 
en aardappelen uit de oven. 
En als dessert, lemon ijs met 
perzik. De kosten bedragen 
€ 15,-. Voor reserveren kunt
u bellen met onze gast- heer/ 
vrouwen tel. 0297-820979.

Media in  ‘‘Voor Elkaer’’
In dit wijkpunt worden tal 
van activiteiten georgani-
seerd. Op woensdagmorgen 
is het tijd voor Media. Dit 
houdt in dat u terecht kunt 
met al uw vragen/ proble-
men over uw mobiel, laptop 
of tablet. Samen proberen 
we dan een oplossing te 
vinden zodat u met plezier 
gebruik kunt maken van 
uw apparaat. En…dit alles 
geheel gratis. In februari is 
dat op de 7e en 21e van 9.30 
tot 11.45 uur. Schroom niet 
en loop eens vrijblijvend bin-
nen, we hopen tot ziens!

Anita’s Choice:
‘Zaai een must voor iedere 
startende ondernemer’
Aalsmeer - Wegens het suc-
ces van het Coachproject Zaai 
biedt de gemeente ook dit sei-
zoen startende ondernemers de 
mogelijkheid zes maanden een 
coachtraject te volgen, bestaan-
de uit een aantal masterclasses, 
intervisie avonden, individuele 
en plenaire coach sessies. Dit jaar 
hebben zich 27 kandidaten aan-
gemeld en mogen 19 Zaailingen 
deelnemen aan dit project dat 
mede wordt ondersteund door 
Ondernemend Aalsmeer en Ra-
bobank Regio Schiphol.

Van planten naar mode
Anita Vlaming-Bruinsma is groot 
gebracht op de potplantenkwe-
kerij van haar ouders in Aalsmeer. 
Dat ondernemen is haar dus niet 
vreemd, het was heel gewoon dat 
zij vanuit school meteen ging hel-
pen op de kwekerij. Handen uit 
de mouwen steken was het cre-
do. Verrast was haar moeder toen 
Anita aangaf naar de MTS Mode 
en Kleding te willen.
“Kind je kan nog niet eens een 
knoop aan een overhemd zet-
ten.” Maar Anita maakte een juis-
te keuze en beleefde een heerlij-
ke tijd. “De mogelijkheden waren 
legio en ik was omringd door zo-
veel creatieve mensen.” Aan het 
eind van de opleiding organi-
seerde de school in Amsterdamse 
RAI een modeshow waar de leer-
lingen hun eigen ontworpen kle-
ding toonden. Opnieuw maakte 
Anita een goede keuze. Zij ging 
werken bij een aantal modebe-
drijven waar haar taak bestond 
uit het zoeken naar bij elkaar pas-
sende materialen, zoals stof, ga-
ren, knopen, bestemd voor de 
kleding fabricage in het buiten-
land. “Ik heb daar zoveel geleerd, 
zeker van mijn beginners fouten. 
Door bijvoorbeeld net niet de 
juiste kleur garen bij de stof uit 
te zoeken. Van het oplossen van 
mijn fouten kreeg ik veel energie.”

Focus op concept-stores
Toch kwam er een moment dat 
die voldoening begon te tanen 
en toen het bedrijf ook nog eens 
failliet ging lag de weg open om 
zelfstandig ondernemer te wor-
den. Anita ging zelf woonacces-
soires maken van pallets en ver-
kocht deze op jaarmarkten, bra-
derieën en Lady’s Nights. De ver-
koop liep zo voorspoedig dat er 
te weinig tijd overbleef om nieuw 
werk te maken. “Ik ben toen arti-
kelen gaan inkopen die pasten 
bij mijn ontwerpen. Ik zoek naar 
merken met een verhaal. Lang-

zamerhand groeide het assorti-
ment.” Anita ging workshops ge-
ven, kocht steeds meer artikelen 
in en had op een gegeven een 
heel breed aanbod. Daar is zij in-
middels van terug gekomen. “Wat 
ik nu wil laten zien, zijn de stoere 
landelijke woonaccessoires, na-
tuurlijke producten van hout. Ik 
zoek het vooral in de aardekleu-
ren die rust en harmonie uitstra-
len.” Vanwege alle bijzondere ver-
halen heeft Anita ook Fairtrade 
artikelen. “Ieder artikel heeft een 
eigen geschiedenis, die beschre-
ven staat. De tassen, hoeden, fou-
lards en kussens komen vanuit de 
hele wereld. Via social media en 
de web-shop weten mensen mij 
te vinden.” Haar focus ligt bij de 
concept -stores, waar kleine on-
dernemers samen één ruimte de-
len. “Het is een geweldig concept 
en het zou prachtig zijn wanneer 
er ook belangstelling voor deze 
concept stores in Aalsmeer komt.”

Zaai geeft feedback 
Via de gemeente kwam de uitno-
diging om mee te doen aan het 
Zaai project. “Ik twijfelde even, 
maar Kirsten Verhoef gaf mij het 
juiste zetje. Zaai leert mij steeds 
duidelijker zien waar ik heen wil 
met mijn bedrijf. Zelf denk ik ook 
aan het buitenland, volgens mij 
is daar ook een markt voor mijn 
producten. Over de vraag: Waar-
aan beleef je het meeste plezier 
en wat is voor jou haalbaar? Heb 
ik goed nagedacht. De feedback 
die ik krijg is geweldig, bij vra-
gen wordt er gelijk naar oplos-
singen gekeken. Ik heb echt op 
een andere manier leren denken. 
Ook het leren van andere starten-
de ondernemers werkt heel ef-
fectief. Ik schrijf wat ik op deze 
intervisie avonden hoor in mijn 
schrift en wanneer ik weer thuis 
ben, lees ik alles nog eens na. 
Dat is heel waardevol.” Bel voor 
meer informatie over Zaai naar: 
Kirsten Verhoef project organisa-
tor via 0297-366182 of mail naar: 
kirsten@syltsupport.nl 

PSO-keurmerk behaald en uitgereikt
AM match biedt nieuwe 
kansen op betaald werk
Amstelland - AM match is sinds 
1 september jl. gecertifi ceerd op 
trede 3|30+ op het PSO-Keur-
merk. Het behalen van het tre-
de 3|30+ keurmerk toont aan dat 
AM Match zich aantoonbaar inzet 
voor meer werkgelegenheid voor 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.
AM match is een samenwerking 
van de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer, 
Ouder-Amstel en Uithoorn. Zij 
willen tezamen een succes ma-
ken van de Participatiewet in de 
regio Amstelland en Meerlanden. 
Het doel van AM match is om 
mensen die vallen onder de Parti-
cipatiewet nieuwe kansen te bie-
den op betaald werk bij reguliere 
bedrijven.

Geven van kansen
Het PSO-certifi caat werd op 
maandag 29 januari uitgereikt 
door Yuri Starrenburg, mede-ini-
tiatiefnemer PSO en bestuurder 
PSO-Nederland, aan Lex Vonk, 
algemeen directeur AM match. 
Wethouder Ondernemerschap, 
Sociale Zaken en Arbeidsmarkt-
beleid van de gemeente Haar-
lemmermeer Ap Reinders trap-
te de uitreiking van het PSO-cer-
tifi caat af met de aankondiging 
van de week van Sociaal Onder-
nemen. Tijdens deze week wor-
den in de gemeente Haarlem-
mermeer verschillende activitei-
ten georganiseerd voor onderne-
mers, scholen, medewerkers van 
de gemeente en AM match. Al-
gemeen directeur Lex Vonk: “Met 
een PSO keurmerk laat een on-
derneming zien dat zij duurzaam 
kansen biedt aan mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Ondanks de huidige krapte op 
de arbeidsmarkt is het voor deze 
groep mensen nog niet vanzelf-
sprekend beter geworden. Het 
vergt een besluit en daadkracht 
van een ondernemer om ook de-
ze medewerkers een kans te ge-
ven. AM match staat voor het ge-
ven van die kansen. Wij zijn dé re-
gionaal expert op het gebied van 
inclusief ondernemen. Dat wij 
zelf besloten het keurmerk PSO 
te behalen is voor ons dan ook de 
normaalste zaak van de wereld. 
Wij zijn dat aan onze stand ver-
plicht en doordat wij het proces 
om het keurmerk te krijgen heb-
ben doorlopen kunnen wij onze 
ervaringen ook delen met ande-
re ondernemers. Bel ons vooral!” 

Ideale match
De belangrijkste taak van AM 
match is de ideale match vin-
den tussen bedrijven en mensen 
die terug moeten keren in het ar-
beidsproces. Werkzoekenden krij-
gen een training van zes weken, 
waarin zij worden voorbereid om 
aan het werk te gaan. Zodra er 
een werkplek is gevonden, wor-
den zowel werknemer als werk-
gever begeleid met jobcoaching 
en advies op het gebied van sub-
sidies en fi nanciële regelingen. 

Prestatieladder 
De Prestatieladder Socialer On-
dernemen (PSO) van TNO maakt 
zichtbaar welke organisaties zich 
sterk maken om mensen met een 
kwetsbare positie op de arbeids-
markt, duurzaam aan het werk te 
krijgen en te houden. Iedere or-
ganisatie kan zichzelf vrijblijvend 
langs de meetlat leggen via www.
mijnpso.nl. 

Van links naar rechts: Yuri Starrenburg (mede-initiatiefnemer PSO), Ap 
Reinders (Wethouder Haarlemmermeer) en Lex Vonk (algemeen direc-
teur AM match)
Foto: Jur Engelchor Fotografi e

CDA op bezoek bij bedrijf 
achter de Aalsmeerpas
Aalsmeer - “Gewoon mee kun-
nen doen in de maatschappij, 
ook als je een laag inkomen hebt.” 
Dit is voor het CDA-Aalsmeer/Ku-
delstaart misschien wel het be-
langrijkste uitgangspunt geweest 
om het college van B&W op te 
roepen de Aalsmeerpas in te voe-
ren. De Aalsmeerpas is een kor-
tingspas voor allerlei culturele en 
sociale activiteiten in Aalsmeer 
en omstreken. Tijdens een werk-
bezoek aan het bedrijf achter de 
Aalsmeerpas, GroupCard BV., kre-
gen de CDA’ers meer inzicht en 
uitleg over het concept.

Altijd Dichtbij
Met de Aalsmeerpas kunnen in-
woners van de gemeente met 
een laag inkomen korting krij-
gen op culturele en sociale activi-
teiten. Het concept is zo bedacht 
dat lokale ondernemers zich 
makkelijk aan kunnen melden als 
partner waar de pas gebruikt kan 
worden. CDA’er en nummer 8 op 
de kandidatenlijst van het CDA, 
Gerard Winkels is enthousiast 
over de Aalsmeerpas. “De combi-
natie van het laagdrempelige en 
de lokale eigenheid is iets wat het 
CDA enorm aanspreekt. Wij vin-
den dat een overheid dicht bij 
de mensen moet staan. Veel be-
drijven in Aalsmeer doen dat al 
heel lang en geven wat ons be-
treft ook echt het goede voor-
beeld. Door mee te doen aan de 
Aalsmeerpas doen zij iets terug 
voor de samenleving. Dát is pas 
dichtbij zijn!” 

Kracht van samenwerken
Directeur John Keunen van 
GroupCard BV. vertelde de CDA-
delegatie enthousiast over de 
Aalsmeerpas: “Wij geloven in 
de kracht van samenwerken, de 
kracht van de directe omgeving 
en de verbinding die men voelt 
bij de plaats die men thuis noemt. 
Samen met onze opdrachtgevers 
brengen wij lokale winkeliers en 
instanties bij elkaar met loyali-
teitsprogramma’s die meer zijn 
dan een ‘quick win’.”

Win-win-win situatie
Het CDA is blij dat dankzij de 
Aalsmeerpas veel mensen zo ge-
woon mogelijk mee kunnen doen 
in de maatschappij. De combina-
tie die daarbij gelegd wordt met 
het Aalsmeerse bedrijfsleven is 
natuurlijk mooi. “Aalsmeer is een 
gemeente met veel onderne-
mers, die ook graag hun steen-
tje bijdragen aan een inclusieve 
samenleving”, aldus CDA-raads-
lid en nummer 5 op de kandida-
tenlijst van het CDA, Eppo Bus-
kermolen. Directeur John Keu-
nen kon hem daar alleen maar in 
bijvallen: “Wij gaan voor een sub-
stantiële verandering in de ma-
nier van denken en de manier 
van beleven van het product. Wij 
noemen het de win-win-win situ-
atie, omdat naast de doelstelling 
van de gemeente en de mensen 
die in aanmerking komen voor de 
pas, ook lokale ondernemers de 
vruchten plukken van onze geza-
menlijke initiatieven.” 

Rooskleuring Coaching
Ontwikkeladvies voor 
werkende 45-plussers
Uithoorn- In een snel verande-
rende arbeidsmarkt is het voor 
werkenden verstandig om regel-
matig na te denken over de toe-
komst van het beroep en hun 
persoonlijke ontwikkeling. Maar 
in de praktijk komen mensen 
daar niet altijd aan toe. Zeker niet 
als ze goed op hun plek zitten en 
een druk leven leiden. Het Ont-
wikkeladvies 45-plussers helpt 
om hier tijdig over na te denken, 
waarvoor Minister Koolmees van 
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid een subsidie heeft openge-
steld. 
Samen met een professione-
le loopbaanadviseur kunt u als 

werkende 45 plusser vragen na-
lopen als: wat kunt u, wat wilt u, 
hoe ziet de toekomst van uw vak 
eruit en wat is er voor nodig om 
in de toekomst gezond en met 
plezier te blijven werken, zodat u 
de regie op uw loopbaan houdt. 
Rose-Marie Lucas van Rooskleu-
rig Coaching in Uithoorn is No-
loc erkend loopbaanadviseur en 
kan deze subsidie voor u aanvra-
gen. Informeer naar uw moge-
lijkheden 06-53135015 en www.
rooskleurigcoaching.nl. Het Ont-
wikkeladvies is kosteloos en be-
schikbaar voor u als u 45 jaar of 
ouder bent en minimaal 12 uur 
per week werkzaam 

Spaaractie ‘Winterspelen 
in Duckstad’ bij DEEN
Aalsmeer - Afgelopen week-
end is een bijzondere spaaractie 
van start gegaan bij DEEN. Klan-
ten kunnen vanaf nu tot en met 
3 maart sparen voor Donald Duck 
stickers. In Duckstad gebeurt al-
tijd wat, ook in de winter. De win-
kels van DEEN staan gedurende 
5 weken in het teken van Donald 
Duck en de bekende fi guren uit 
Duckstad. Donald Duck Weekblad 
heeft een speciaal winterspelen 
album voor DEEN gemaakt. In het 
album zijn nog niet alle verhalen 
compleet. De ontbrekende plaat-
jes ontvangt de klant als stickers 
bij de boodschappen.

Olympische Spelen
In het speciale winterspelen al-
bum dat voor DEEN is gemaakt, 
word je meegenomen naar de 
winterspelen in Duckstad. Een 
mooie knipoog die Donald Duck 
Weekblad én DEEN hier samen 
maken naar de Olympische Spe-
len in PyeongChang die 9 febru-
ari zullen starten. In Duckstad is 
de strijd inmiddels losgebarsten. 
Zal het oom Donald lukken een 
medaille te scoren? Ga snel naar 
DEEN en spaar je stripboek com-
pleet! Bij elke 10 euro aan bood-
schappen én bij speciale actie-
producten geeft DEEN stickers 

weg om het stripalbum compleet 
te maken. Het album wordt gratis 
weg gegeven vanaf donderdag 
25 januari bij 20 euro of meer aan 
boodschappen, zolang de voor-
raad strekt.

‘Donald Duck virus’
Deze actie met Donald Duck en 
DEEN mag uniek genoemd wor-
den. Directeur Leendert van 
Eck van DEEN verwoordt het als 
volgt. “Ik ben al sinds mijn jeugd 

fan van Donald Duck en inmid-
dels is het ‘Donald Duck virus’ 
overgenomen door mijn kinde-
ren. Donald Duck Weekblad en 
DEEN hebben gezamenlijk een 
prachtig album gemaakt dat een 
echt collectors album gaat wor-
den. De knipoog naar de win-
terspelen in PyeongChang is na-
tuurlijk fantastisch. Ik weet zeker 
dat de klanten van DEEN deze 
spaaractie enthousiast gaan ont-
vangen.”
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Wethouder Kluis over drechtdoorsteek
Onderhoud speelplaatsjes in 
Dorpsoverleg Kudelstaart
Kudelstaart - De Dorpsraad Ku-
delstaart nodigt belangstellen-
de inwoners van Kudelstaart uit 
voor het Dorpsoverleg op maan-
dag 5 februari vanaf 20.00 uur in 
het Dorpshuis. De avond is een 
week verschoven, omdat op 29 
januari de gemeente Aalsmeer 
een avond over de toekomst van 
Aalsmeer, AalsmeerInzicht, or-
ganiseerde. Sinds de laatste ver-
gadering zijn er weer voldoende 
punten om over bij te praten. Al-
lereerst wordt het woord gege-
ven aan wethouder Jop Kluis van 
de Gemeente Aalsmeer om de 
uitkomst van het onderzoek naar 
de Drechtdoorsteek toe te lichten. 
U zult ongetwijfeld gelezen heb-
ben dat de Stichting Leefomge-
ving Schiphol 8 miljoen beschik-
baar heeft gesteld voor Aalsmeer. 
U zult ongetwijfeld willen weten 
welk bedrag daarvan in de leef-
baarheid van Kudelstaart wordt 
geïnvesteerd. De Dorpsraad info-
meert ook over enkele verkeers-
kundige maatregelen en, gaat 
op verzoek van de verkeersamb-
tenaar, met bewoners in gesprek 
over de voor- en nadelen van 
wegversmallingen. Er is een pri-
oritering gemaakt voor renovatie 

en onderhoud van speelplaats-
jes waarvan de Dorpsraad bewo-
ners graag deelgenoot maken. Na 
de pauze is er voldoende ruim-
te voor uw vragen en sugges-
ties. De Dorpsraad had voor dit 
Dorpsoverleg ook het Openbaar 
Vervoer op de agenda staan. He-
laas was zowel de vervoersamb-
tenaar als de vertegenwoordiger 
van Connexxion verhinderd op 
5 februari. De Dorpsraad is voor-
nemens een aparte thema-avond 
OV te plannen op een avond dat 
beide heren beschikbaar zijn. Het 
bestuur van de Dorpsraad rekent 
weer op veel betrokkenheid bij 
het wel en wee in het mooie dorp 
Kudelstaart. U komt toch ook?

Cartier horloge 
weg na inbraak
Aalsmeer - Op zondag 28 ja-
nuari is tussen half een en half 
zes in de middag ingebroken 
in woning aan de Aalsmeerder-
weg, lage nummering. Om bin-
nen te komen hebben de die-
ven een dakraam geforceerd. 
Het raam was tijdelijk afgedekt 
met een plaat vanwege opge-
lopen stormschade. De inbre-
kers hebben de gehele woning 
doorzocht en zijn er vandoor 
gegaan met een aanzienlijk 
geldgedrag, een groot aantal 
sieraden (ringen, oorbellen en 
armbanden0 en een gouden 
dameshorloge van het merk 
Cartier. Mogelijk zijn er getui-
gen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844.

Wijkagent Dave stelt zich 
voor bij overleg Hornmeer
Aalsmeer - Tijdens het Wijkover-
leg in de Hornmeer op woens-
dag 24 januari kon kennis ge-
maakt worden met de nieu-
we Wijkagent voor de Horn-
meer. Agent Dave Witteveen gaf 
een toelichting op zijn werk als 
wijkagent en stelde het op prijs 
dat het Wijkoverleg een klank-
bord voor zijn functioneren wil-
de zijn. “Onze slogan ‘Waakzaam 
en Dienstbaar’ komt het best tot 
haar recht als de input van de be-
woners dat ondersteunen”, aldus 
de wijkagent. Hij verzocht en ad-
viseerde om vreemde situaties 
en opmerkelijke gebeurtenis-
sen, die niet urgent zijn, te mel-
den aan: dave.witteveen@politie.
nl. Als voorbeeld gaf hij aan dat 
huiselijk geweld en ernstig bu-
renoverlast, alsmede gevaarlijke 
verkeerssituaties voor melding in 
aanmerking komen. Voor urgen-
te zaken moet 112 gebruikt wor-
den. Een ander belangrijk agen-
dapunt dat besproken werd was 
het onderwerp: Thuis wonen zo 
lang het kan. Omdat in de Horn-

meer de leeftijd van de bewoners 
sterk toeneemt is er behoeft aan 
beter passende woonruimte. Om-
dat deze onvoldoende aanwezig 
is en de bouwplannen later dan 
gehoopt gerealiseerd worden, 
werden, mede door de ervaring 
van enkele bewoners, de moge-
lijkheden besproken hoe het pro-
bleem aangepakt kan worden. In 
het volgende wijkoverleg op 18 
april zal er verder over gediscus-
sieerd worden.

Vereenzaming en voortuinen
Andere onderwerpen die ter spra-
ke kwamen waren: De Hornmeer 
op de schop. Er is vooralsnog 
vooral teleurstelling over het tem-
po van uitvoering. Wat Schiphol 
en geluidshinder betreft veront-
rust vooral het fijnstof de bewo-
ners. Ook vereenzaming van ou-
dere bewoners kwam aan de or-
de. Aan omwonenden is gevraagd 
hier ook iets aan te doen. En wat 
het aanzien van de wijk betreft 
werd een oproep gedaan om de 
voortuinen goed te onderhouden. Burgemeester: ‘Verantwoordelijkheid nemen’

Controles politie: Er wordt 
(veel) te hard gereden!
Aalsmeer - De afgelopen maan-
den heeft de Politie meerdere 
snelheidscontroles uitgevoerd in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Daar-
uit bleek dat er vaak (veel) te hard 
wordt gereden in de gemeente. 

De Politie voert ook komende 
maanden weer regelmatig ver-
keerscontroles uit. De controles 
werden op afgelopen maanden 
op verschillende wegen en tij-
den uitgevoerd. Gemiddeld rijdt 
6 tot 7% van de automobilisten 
te hard, bij enkele controles reed 
meer dan 10% van het aantal au-
tomobilisten te hard. Er zijn snel-
heden van ruim over de 100 kilo-
meter per uur gemeten op we-
gen waar 50 kilometer per uur de 
maximumsnelheid is. 

Zorgelijk
Burgemeester Jeroen Nobel vindt 
dit een zorgelijke ontwikkeling: 
“Te hard rijden in de bebouw-
de kom leidt tot gevaarlijke si-
tuaties en het verhoogt de kans 
op ongelukken. Het is belangrijk 
dat automobilisten zicht bewust 
zijn van hun gedrag op de weg 
en hun verantwoordelijkheid ne-
men. Voor zichzelf, hun mede-
passagiers en de andere wegge-
bruikers. Veiligheid in het verkeer 

is een verantwoordelijkheid van 
ons allemaal.”
Te hard rijden kan het verschil 
maken tussen leven en dood. Als 
een automobilist wordt aangere-
den door een auto die 80 kilome-
ter per uur rijdt, is de kans op een 
fatale afloop vele malen groter 
dan wanneer een auto 50 kilome-
ter of minder per uur rijdt. Voor 
fietsers en voetgangers geldt dit 
nog sterker. 

Helm, gordel en rood licht
Naast controles op snelheid con-
troleert de Politie op het dragen 
van helm en gordel, rijden door 
rood licht en rijden onder invloed 
van alcohol. Allemaal zaken waar-
mee automobilisten zichzelf en 
anderen in levensgevaar kunnen 
brengen.

Apparatuur uit 
BMW’s weg
Aalsmeer - In de nacht van 
dinsdag 23 op woensdag 24 ja-
nuari is ingebroken in een drie-
tal in de Karperstraat gepar-
keerde auto’s. Het betreft allen 
wagens van het merk BMW. Uit 
twee auto’s zijn de navigatie 
en andere apparatuur uit het 
dashboard en het stuur gesto-
len. Bij de derde BMW is het lin-
kerzijraam geforceerd en zijn 
de dieven er vandoor gegaan 
met de airbags. Mogelijk zijn er 
getuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844.

Kilometerteller 
gestolen
Kudelstaart - Op donderdag 
25 januari is tussen vijf en acht 
uur in de vroege morgen inge-
broken in een in Geerland ge-
parkeerde auto. Uit de Volks-
wagen zijn de toerenteller en 
de kilometerteller gestolen. 

Poging inbraak 
in woning
Aalsmeer -  In de nacht van za-
terdag 27 op zondag 28 janu-
ari is geprobeerd in te breken 
in een woning aan het Lijn-
draaierhof. Getracht is het ci-
linderslot van de voordeur te 
forceren. De bewoners krijgen 
bij thuiskomst de sleutel niet 
meer in het slot. Het is de die-
ven niet gelukt om binnen te 
komen. De inbraak is bij een 
poging gebleven. Mogelijk 
zijn de inbrekers gestoord tij-
dens hun ‘klus’, die tussen half 
twaalf ’s avonds en twaalf uur 
in de middag heeft plaats ge-
vonden. Iets gezien? De politie 
hoort het graag via 0900-8844.

Hulpdiensten 
in actie
Aalsmeer - Op zaterdag 27 ja-
nuari rond drie uur in de mid-
dag kregen de hulpdiensten 
een melding over een mo-
gelijke reanimatie bij de Stu-
dio’s aan de Van Cleeffkade. De 
brandweer, politie en het AED-
team waren snel ter plaatse. 
Een 46-jarige man uit Amstel-
veen was onwel geworden na 
het paintballen. Hij was plots 
op de grond gevallen. De hulp-
diensten hoefden niet in ac-
tie te komen. Bij hun komst 
was de man alweer bijgeko-
men. Hij is ter plaatse nageke-
ken, maar een ziekenhuis be-
zoek was niet nodig. De man 
bleek een flauwte te hebben 
gehad. Op maandag 29 januari 
rond kwart voor een in de mid-
dag kregen de hulpdiensten 
opnieuw een melding over een 
mogelijke reanimatie, dit keer 
bij een bedrijf aan de Legmeer-
dijk. In een vrachtwagen had 
een 73-jarige man uit Noords-
cheschut hartklachten gekre-
gen. Er is direct gestart met re-
animatie. De man is met spoed 
naar het ziekenhuis vervoerd. 

Reanimatie niet 
gelukt
Kudelstaart - Op woensdag 
24 januari om tien uur in de 
avond kregen de hulpdiensten 
een melding voor een reanima-
tie in de Van Swietenstraat. Een 
48-jarige man was onwel ge-
worden. De politie, brandweer 
en het AED-team waren snel 
ter plaatse. Er is direct gestart 
met reanimeren. Helaas heeft 
de snelle hulp niet mogen ba-
ten. In overleg met de familie 
is de reanimatie na veertig mi-
nuten gestopt. De man uit Ku-
delstaart is overleden.

Anderen helpen, gasloos wonen
Top vijf na stemronde 
‘Aalsmeer in Zicht’
Aalsmeer - Inwoners hebben 
vijf projecten die zij belangrijk 
vinden voor de toekomst van 
Aalsmeer benoemd. Projecten 
variëren van overgaan op gas-
loos wonen tot een deltaplan 
voor technische vakopleidingen. 
Een gezamenlijke agenda voor 
de toekomst en een top vijf pro-
jecten, dat zijn de belangrijk-
ste resultaten van de slotbijeen-
komst van ‘Aalsmeer in Zicht’ op 
29 januari in het gemeentehuis. 
De gemeente organiseerde vo-
rig jaar drie bijeenkomsten om 
samen met inwoners en onder-
nemers de toekomst in beeld te 
brengen. Thema’s waren innova-
tie& technologie, duurzaamheid 
en Aalsmeer en de metropool. 
Maandag was de afsluiting van 
de serie bijeenkomsten. De be-
langstelling was net als bij voor-
gaande bijeenkomsten groot. 
Voordat inwoners met elkaar aan 
de slag gingen, hield communi-
catiestrateeg Ferenc van Damme 
een vlammende inleiding. Met de 
nodige humor liet hij zien hoe de 
wereld verandert en wat de spel-
regels van die nieuwe wereld zijn. 
Wat beweegt mensen in die nieu-
we wereld, hoe zorg je voor aan-
sluiting en verbinding? Van Dam-
me had geen pasklare antwoor-
den, maar wist de aanwezigen te 
overtuigen van de urgentie om je 
positie te bepalen in de snel ver-
anderende wereld van nu.   

Toekomstagenda
In eerdere bijeenkomsten heb-
ben inwoners met elkaar verkend 
welke onderwerpen zij belangrijk 
voor de toekomst vinden. Dat zijn 
snelle verbindingen met de regio, 
een dynamische, bij voorkeur cir-
culaire economie, betere aanslui-
ting van het onderwijs op de ar-

beidsmarkt, de energietransitie, 
een betrokken en open samen-
leving, duurzame en betaalbare 
woningen en een groene, duur-
zame leefomgeving. Doel van de 
slotbijeenkomst was deze the-
ma’s vertalen in concrete plannen 
en acties. 

Top vijf projecten
Brainstormsessies, pitches en een 
stemronde op de slotavond leve-
ren een top vijf van inwoners op, 
met een gedeelde eerste plaats:
-  Kwetsbare groepen helpen via 

bestaande netwerken en wij-
ken

-  Plannen maken voor over-
gaan op gasloos wonen

-  Technische vakopleidingen 
naar Aalsmeer te halen

-  Betaalbaar wonen voor jon-
geren, starters, ouderen en ar-
beidsmigranten

-  Meer groene verbindingen en 
minder zwerfvuil

Verbinding blijven zoeken
Burgemeester Nobel spreekt van 
inspirerende, waardevolle ont-
moetingen met en tussen men-
sen. Op de slotbijeenkomst bena-
drukte hij hoe belangrijk het is de 
verbinding te blijven zoeken en 
oog te houden voor de menselij-
ke verhoudingen. “Anderen hel-
pen staat op de eerste plaats in 
Aalsmeer. Als we elkaar op dit on-
derwerp weten te vinden, komen 
de andere onderwerpen vanzelf. 
Het is belangrijk dit soort bijeen-
komsten voort te zetten.”     

Hoe nu verder?
Voor elk project hebben zich al en-
thousiaste inwoners aangemeld. 
Spreekt een van de projecten jou 
aan? Sluit je aan en stuur een email 
naar: info@aalsmeerinzicht.nl

Porsche total loss na 
‘duik’ in de sloot
Aalsmeer - Op de Bosrandweg 
(N231), nabij de Rietwijkeroord-
weg, is maandagavond 29 janua-
ri omstreeks negen uur een auto 
te water geraakt. De brandweer-
duikers van Amstelveen kwamen 
met spoed ter plaatse, maar de 
bestuurder van de Porsche ca-
brio was zelf al uit de auto en het 
water geklommen. De automo-
bilist, een 49-jarige man uit Am-
stelveen, verklaarde niet gewond 
te zijn, maar is voor de zekerheid 
toch even nagekeken door het 
ambulancepersoneel. Hij hoef-

de niet naar het ziekenhuis. De 
peperdure Porsche bracht het 
er minder goed vanaf en is total 
loss. Deze is dezelfde avond nog 
geborgen. De politie heeft onder-
zoek naar de oorzaak van de een-
zijdige aanrijding gedaan. Voor-
alsnog lijkt het erop dat de auto 
met een achterwiel de midden-
geleider aangetikt heeft, uit ba-
lans is geraakt en in de sloot be-
land.

De Porsche wordt uit de sloot geta-
keld. Foto: Davey Baas.

Brand na ramkraak AH
Amstelveen - Gisteren, woens-
dag 31 januari, omstreeks half 
vier is de brandweer opgeroepen 
voor een brand na een ramkraak 
in de Albert Heijn op het West-
wijkplein in Amstelveen.
Met een gestolen BMW is de pui 
van de supermarkt geramd. De 
auto is daarna in brand gesto-
ken en grotendeels uitgebrand. 
De brandweer had het vuur snel 
onder controle. Er hoefden geen 

woningen ontruimd te worden.
Het is onbekend of er buit mee-
genomen is. Van de daders ont-
breekt ieder spoor. Om hoeveel 
daders het gaat is ook nog onbe-
kend.
De politie heeft ter plaatse spo-
renonderzoek verricht. Bij de 
brand zijn gelukkig geen gewon-
den gevallen.

Foto: VTF – Vivian Tusveld

Onderhoud aan 
Aardbeienbrug
Aalsmeer - Vanaf 5 februari start 
de gemeente met onderhouds-
werkzaamheden aan de Aardbei-
enbrug in de Uiterweg. De werk-
zaamheden zullen circa twee we-

ken in beslag nemen. De werk-
zaamheden zijn aan de onderzij-
de van de brug en worden daar-
om via een ponton uitgevoerd. 
Tijdens de werkzaamheden is de 
Aardbeienbrug gewoon toegan-
kelijk voor al het wegverkeer. Wel 
is de doorvaart gedurende deze 
gehele periode gestremd.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/
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4,7 Miljard omzet in 2017 
voor Royal Flora Holland
Aalsmeer - Het jaar 2017 heeft 
Royal Flora Holland afgesloten 
met een omzet van 4,7 miljard eu-
ro. Een stijging van 1,2% ten op-
zichte van het jaar ervoor. Deze 
omzetstijging komt door de ho-
gere prijzen voor bloemen en 
planten (gemiddeld +3,9%) en 
een kleinere aanvoer (-1,8%). Roy-
al FloraHolland verhandelde in 
2017 in totaal 12 miljard produc-
ten. De uitgebreide rapportage 
met definitieve cijfers over 2017 
vindt later dit voorjaar plaats in 
het jaarverslag. Nu alvast de cij-
fers per productgroep.

Snijbloemen en kamerplanten
De totale omzet van snijbloemen 
die in 2017 via Royal FloraHolland 
verkocht zijn, komt uit op 2,7 mil-
jard euro. Dat is een stijging van 
0,4% ten opzichte van 2016. Het 
volume van deze productgroep 
nam af met 2,0%. De product-

groep kamerplanten heeft een 
omzettoename van 1,1% tot 1,6 
miljard euro. Deze stijging komt 
door de grotere aanvoer, die steeg 
met 0,7% procent. De prijs lag wat 
hoger dan vorig jaar, +0,4%.

Tuinplanten
De omzet van tuinplanten is ten 
opzichte van 2016 gestegen met 
7,1% naar 395 miljoen euro. Het 
volume daalde met 2,5%.

Verkoop via klok 
In 2017 was sprake van een toe-
name van de directe verkoop tus-
sen kweker en klant. De verschui-
ving van klok naar directe ver-
koop bedroeg 3,7 procentpunt en 
was daarmee hoger dan het jaar 
ervoor (1,9 procentpunt). De klok 
nam in 2017 43,7% van de totale 
omzet voor zijn rekening en via 
de directe stromen werd 56,3% 
afgezet.

School en kinderopvang in één
Nieuwbouw ICK Triade 
gaat van start!
Aalsmeer - Op maandag 29 ja-
nuari is de aannemersovereen-
komst en de samenwerkings-
overeenkomst tussen Jong Le-
ren en Solidoe getekend voor de 
nieuwbouw van een Integraal 
Kind Centrum IKC Triade aan de 
Dreef in de Hornmeer. Dit nieuwe 
gebouw biedt onderdak aan op-
vang en onderwijs voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar. 
Met het IKC beogen de samen-
werkingspartners Solidoe Kinder-
opvang en Stichting Jong Leren 
een gedeelde pedagogische visie 
te bieden, zodat kinderen naad-
loos van opvang naar onderwijs 
gaan. Triade zal naar verwachting 
medio 2019 zijn deuren openen. 

Leren en spelen
Projectdirecteur van IKC Triade 
Rene Koole: “Het idee achter een 
IKC is dat kinderen geen verschil 
ervaren in de manier van leren en 
spelen tussen hoe het op school 

gaat en op de kinderopvang. 
Leerkrachten en kinderopvang-
medewerkers benaderen kinde-
ren op eenzelfde manier.”
IKC Triade richt zich op kinderen 
van 0 tot 12 jaar en is zowel als 
gebouw als op pedagogische vi-
sie ingericht met bijzondere aan-
dacht voor sport en beweging. 
Zogenaamde ‘ateliers’ bieden de 
mogelijkheid om op eigentijdse 
manier te leren en samen te wer-
ken. 

Samenwerken
Het gebouw wordt zo ingericht 
dat beide organisaties intensief 
met elkaar kunnen samenwerken 
en gebruik kunnen maken van 
elkaars ruimten. In het gebouw 
wordt veel gebruik gemaakt van 
glas, zodat het een open en trans-
parant karakter krijgt. De komen-
de periode kan de voortgang van 
IKC Triade gevolgd worden via: 
www.ikctriade.nl

Van links naar rechts: Monic van Diemen (directeur-bestuurder van Soli-
doe Kinderopvang, Paul Bronstring (lid college van bestuur van Stichting 
Jong Leren) en Allie Blijleven (directielid Vink + Veenman) ondertekenen 
de aannemersovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst.

Ervaren politici bundelen krachten
Dick en René gaan kar van 
Absoluut Aalsmeer trekken
Regio - In december heeft Dick 
Kuin te kennen gegeven geen 
deel meer uit te willen maken 
van Aalsmeerse Belangen. De Ku-
delstaarter stapte uit de fractie en 
blijft tot half maart zitting hou-
den in de gemeenteraad als een-
manspartij. In het politieke circuit 
werd driftig gediscussieerd wat 
Dick zou gaan doen met de ver-
kiezingen. 
In januari maakte de politicus be-
kend met een eigen partij deel te 
gaan nemen: Absoluut Aalsmeer. 
De enige lokale partij zo blijkt nu, 
want Aalsmeerse Belangen heeft 
voor grote verbazing gezorgd 
door te laten weten niet mee te 
gaan doen aan de verkiezingen. 
Er zijn onvoldoende ervaren kan-
didaten beschikbaar. Zo hebben 
de huidige wethouders Gertjan 
van der Hoeven en Jop Kluis laten 
weten de politiek in te gaan rui-
len voor het bedrijfsleven. 
Grote vraag werd wat AB-raadslid 
René Martijn zou gaan doen. De 
huidige nestor van de raad kan 
als echt ‘politiek dier’ gezien wor-
den en leek zich nog graag langer 

in te willen zetten voor het be-
sturen van Aalsmeer. Niet geheel 
een verrassing is daarom zijn aan-
sluiting bij Absoluut Aalsmeer. Hij 
staat op nummer twee op de ver-
kiezingslijst van deze nieuwe par-
tij. Dick en René gaan dus de kar 
trekken van Absoluut Aalsmeer 
en dat hebben de twee ooit ook 
samen gedaan voor Aalsmeer-
se Belangen. Beiden kunnen be-
titeld worden als ervaren politici. 
Op nummer drie op de lijst staat 
Greta Holtrop en op vier Chantal 
van Hilst-Dekker. Op nummer vijf 
en nummer zeven respectievelijk 
Peter Smolders en Martijn Schok, 
die samen met Dick het initiatief 
hebben genomen tot oprichting 
van Absoluut Aalsmeer. 
De lijst wordt verder aangevuld 
met Christa Vogelaar (6), Rob Si-
moons (8), Leen Mulder (9), In-
grid Bakker-Kuin (10), Carla Hu-
son (11) en Rob Ruijter (12).  Ab-
soluut Aalsmeer hoopt als enige 
echte lokale partij veel steun te 
krijgen. Voor meer informatie kan 
een mail gestuurd worden naar 
info@absoluutaalsmeer.nl. 

Erik Verbeek: “Ik heb er geen goed gevoel bij”
Glasvezelaansluiting op Uiterweg 
uitgesteld door verkoop CIF
Aalsmeer - Erik Verbeek heeft er 
een hard hoofd in. De eigenaar 
van Recreatiepark Aalsmeer zet 
zich al maanden in om ook de Ui-
terweg te voorzien van glasvezel 
voor snellere en betere interne-
taansluiting. Er is samen met an-
dere bedrijven en bewoners di-
verse malen overleg geweest in 

het gemeentehuis en intentie-
verklaringen zijn ingezameld om 
exploitant CIF hiertoe over te ha-
len. Afgelopen dinsdag 30 januari 
stond een nieuwe bijeenkomst in 
het gemeentehuis gepland, maar 
deze werd op het laatste moment 
opgeschort. Er blijkt namelijk in 
korte tijd heel wat veranderd te 

zijn binnen de organisatie. CIF is 
verkocht aan het bedrijf EQT. De 
verkoop is 10 januari rond geko-
men en dit heeft impact hoe de 
projecten in Aalsmeer en dus ook 
op de Uiterweg voortgezet gaan 
worden. De nieuwe eigenaar wil 
alle projecten opnieuw bekijken. 
“Ik heb er geen goed gevoel bij”, 

Wachthuisje Uiterweg 
op monumentenlijst
Aalsmeer - Op advies van de lo-
kale erfgoedcommissie start de 
gemeente Aalsmeer een proce-
dure om het wachthuisje aan de 
Uiterweg 222 als gemeentelijk 
monument aan te wijzen.
Het wachthuisje is van cultuur-

historische betekenis als over-
blijfsel van Koninklijke kweke-
rij Terra Nova, de oudste kweke-
rij van Aalsmeer. Het huisje deed 
onder meer dienst als schuilplek 
bij regen voor de arbeiders, die 
betrokken waren bij de versche-

laat Erik in een reactie weten. “Het 
geeft zeker nog meer vertraging 
en zekerheid is er helemaal niet 
meer of er überhaupt nog glasve-
zel aangelegd wordt.”  Naast CIF 
is ook CAIW overgenomen door 
EQT. In totaal bieden de beide be-
drijven coax- en glasvezelinfra-
structuur aan meer dan 350.000 
huishoudens in Nederland met 
uitzondering dus (nog steeds) 
van de Uiterweg. Overigens zijn 
Erik Verbeek en de andere initia-
tiefnemers niet voornemens bij 
de pakken neer te gaan zitten. Ze 
strijden voort voor glasvezel op 
‘hun buurt’! Wordt vervolgd…

Geslaagde campagnedag 
en nieuwjaarsreceptie D66
Aalsmeer - D66 zette zichzelf 
op zaterdag 27 januari in de ge-
meente stevig op de kaart met 
een grote campagneactie, een 
regiovergadering en als sluitstuk 
een druk bezochte Nieuwjaarsre-
ceptie in The Beach. Vele D66 le-
den, politici en bestuurders uit al-
le windstreken van Noord-Hol-
land en Flevoland, wensten el-
kaar nog één keer een gelukkig 
en bijzonder succesvol nieuw 
jaar. Speciale gast was D66 Twee-
de Kamerlid Steven van Weyen-
berg. 
 
Actie Poldermeesterplein
De dag begon met een grote 
campagneactie van D66 op het 
Poldermeesterplein. Het cam-
pagneteam ging in gesprek met 
het winkelend publiek en deelde 
flyers uit. Deze gesprekken met 
inwoners van Aalsmeer en Ku-
delstaart zijn een vast onderdeel 
van D66, ook als er geen verkie-
zingen in aantocht zijn. Onder het 
motto ‘Welke kansen ziet u voor 
Aalsmeer en Kudelstaart?’ leveren 
ze steevast een schat aan waarde-
volle informatie op voor de poli-
tieke koers van de toekomstige 
D66-fractie in de Aalsmeerse ge-
meenteraad en de D66-wethou-
der in het nieuwe college. 

Algemene Regiovergadering
Na de middag vond in de prachti-
ge veilingzaal in The Beach de Al-
gemene Regiovergadering plaats. 
Schiphol deed zijn best om ieder-
een van buiten Aalsmeer te laten 
ervaren wat echte geluidshinder 
van vliegtuigen betekent. Ook al 
is alle aandacht op dit moment 
gericht op de gemeenteraadsver-
kiezingen, toch werden alvast de 
bakens gezet voor de volgende 
verkiezingen, die van Provinciale 
Staten (PS) in maart 2019. 
En na alle plichtplegingen werd 
het dan eindelijk tijd voor de 
Nieuwjaarsreceptie. Die startte 
met – hoe kan het ook anders – 
een aantal toespraken, vanaf de 
oude veilingmeesterloge. De af-
trap gaf Wilma Alink-Scheltema, 
lijsttrekker voor D66 in Aalsmeer 
en Kudelstaart. Zij schetste de 
ambitieuze en optimistische aan-

pak waarmee D66 ook hier lokaal 
kansen voor iedereen wil realise-
ren met preventie en duurzaam-
heid en door inwoners echt mee 
te laten beslissen. 

Stevige vinger in de pap
Steven van Weyenberg, D66-frac-
tielid in de Tweede Kamer, nam 
de microfoon van Wilma over. 
“D66 groeit enorm en heeft in 
meer dan 250 afdelingen een ste-
vige vinger in de pap, ook straks 
in de gemeente Aalsmeer. Die po-
sitie gaan we bij de komende ge-
meenteraadsverkiezingen met el-
kaar verder uitbreiden”, aldus Van 
Weyenberg. Duizenden leden en 
kandidaten gaan de komende 
weken de straat op om campag-
ne te voeren. Steven van Weyen-
berg is ervan overtuigd dat het 
op de late avond van 21 maart 
aanstaande na een lange verkie-
zingsdag een groot feest zal wor-
den voor D66, en niet alleen om-
dat hij dan jarig is.
En toen was het tijd voor de bor-
rel en werd veel kennis gemaakt, 
bijgepraat, geïnterviewd door de 
aanwezige pers en genetwerkt 
met politici van andere partij-
en die graag met D66 het glas 
kwamen heffen. Zie voor foto’s 
van de dag aalsmeer.d66.nl en 
D66Aalsmeer op Facebook.

D66 Lijsttrekker Wilma Alink-Schel-
tema spreekt en volle veilingtribune 
toe bij de start van de opening van 
de Nieuwjaarsreceptie (eigen foto).

Warme soep voor het D66-campagneteam op het Poldermeesterplein 
(eigen foto).

3e Meetup GroenLinks 
over overheid en zorg
Aalsmeer - Op woensdag 7 fe-
bruari organiseert GroenLinks 
Aalsmeer om 20.00 uur de der-
de meetup in sportcomplex de 
Waterlelie aan de Dreef. De twee-
de meetup werd met 40 mensen 
zeer goed bezocht en de fractie 
meent ook nu weer een zeer in-
teressant programma te hebben. 
Gastsprekers zijn Meindert Bus-
kermolen, psycholoog en eige-
naar van Opvoedkundig Bureau 
Op Maat, en Koen van Lith, her-
senonderzoeker en psychiater in 
opleiding. Onderwerpen van ge-
sprek zullen zijn: de toegankelijk-
heid van de zorg, privacy, preven-
tie, opvoeden en de bemoeienis 
van de overheid in de zorg. Het is 
uitdrukkelijk de bedoeling dat de 
aanwezigen mee discussiëren.

Ethiek achter de zorg
Doordat de regering veel van de 
zorg heeft uitbesteed aan de ge-
meente is zorg een onderwerp 
dat meetelt in de gemeentelij-
ke politiek. In hoeverre moet de 
overheid zich bemoeien met de 
zorg, wat betekent dat voor de 
privacy, tegen welke problema-

tiek lopen de zorgverleners aan, 
op welke manier worden zorgver-
leners betaald en hoe werkt het 
systeem dat de gemeente con-
tracten afsluit met zorgverleners. 
Leiden de bekostigingsmodel-
len tot perverse prikkels? Kortom,  
wat is de ethiek achter de zorg. 
Al deze onderwerpen zullen de 
revue passeren. Het belooft een 
boeiende avond te worden.

Duurzaamheid en economie 
Deze meetup is de derde in de 
reeks van vier die worden georga-
niseerd rondom het verkiezings-
programma van GroenLinks. Het 
programma is gebaseerd op vier 
belangrijke principes: duurzaam-
heid, omgevingsbewust, vooruit-
strevend, nieuwe economie. Ie-
dere meetup laat GroenLinks zien 
wat er met deze begrippen wordt 
bedoeld en wat dit voor de lokale 
politiek gaat betekenen.

ping van planten en bomen met 
Stoombootmaatschappij De Vol-
harding.

Bron en foto: Gemeente Aalsmeer

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/
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“Een parel in Aalsmeer’
Wethouder Ad Verburg 
op bedrijfsbezoek
Aalsmeer - Op 29 januari is wet-
houder Economische Zaken Ad 
Verburg op bedrijfsbezoek ge-
weest bij het snelgroeiende na-
tuursteen bedrijf Solid Nature. 
Dit bedrijf aan de Aalsmeerder-
weg 249a is expert in het werken 
met hoogwaardig gesteente uit 
de natuur. Het internationale be-
drijf maakt gebruik van een groot 
wereldwijd netwerk van gere-
nommeerde partners en daar-
om is geen project te klein of te 
groot. Denk bijvoorbeeld aan de 
levering en installatie van 20.000 
vierkante meter natuursteen voor 
de Nationale Bibliotheek van Qa-
tar, de inrichting van de spa van 
Lanesborough, het duurste hotel 
van Londen maar ook aan inrich-
ting van bijvoorbeeld badkamers 
en zwembaden van de rijken der 
aarde. Daarom werken interieur-
ontwerpers als Marcel Wanders 
en vooraanstaande architecten 
zoals OMA graag samen met So-
lid Nature. 
Sinds de opening in Aalsmeer in 
2012 is de omzet met 400% ge-
stegen. Het bedrijf haalt natuur-
steen uit onder andere Brazilië 
en Mexico, maar ook uit de ne-
gen groeven van het aan haar ge-
lieerde RevealRox in Iran. Om het 
natuursteen te verwerken en be-
werken heeft het bedrijf geïnves-
teerd in een van ’s werelds tech-
nologisch meest geavanceerde 
machineparken. Omdat het be-
drijf sterk groeit is Solid Nature al-
tijd op zoek naar ambitieuze me-

dewerkers met ervaring in steen-
bewerking. Aangezien Solid Na-
ture een erkend Leerbedrijf is 
worden ook geregeld interessan-
te stageplaatsen aangeboden. 
Wethouder Economische Zaken 
Ad Verburg: “Dit bedrijf is weer 
zo’n parel in Aalsmeer. Het hoofd-
kantoor, de werkplaats en de ver-
koop voor de hele wereld zitten 
hier in Aalsmeer. Het machine-
park is een van de meest geavan-
ceerde in Europa, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van technologie 
uit de luchtvaart- en automobiel-
industrie. Solid Nature heeft niet 
alleen vestigingen in Londen, Du-
bai, Singapore en Hongkong, het 
bedrijf heeft ook eigen vertegen-
woordiging in China, Iran en Ita-
lië. Echt een internationaal be-
drijf dat hoogwaardige produc-
ten en service kan bieden en zo 
Aalsmeer ook internationaal op 
de kaart zet.”

Bedrijfsbezoeken
Het college en de wethouder Eco-
nomische zaken gaan regelma-
tig op bedrijfsbezoek om te ho-
ren wat bedrijven belangrijk vin-
den. Binnenkort gaat de wethou-
der Economische zaken Ad Ver-
burg op bedrijfsbezoek bij ISSOS 
Interieurbouw, bij Decowraps sa-
men met AM Match, bij Scotch & 
Soda op Green Park Aalsmeer en 
bij Logi� ora. Ondernemersver-
eniging Ondernemend Aalsmeer 
gaat in veel gevallen mee met de 
bedrijfsbezoeken.

Extra service van gemeente
Nieuw: Nieuwsbrief voor 
ondernemers
Aalsmeer - Het recent lanceren 
van de nieuwe website van de ge-
meente is door het accountma-
nagement bedrijven aangegre-
pen om een nieuwsbrief voor on-
dernemers te introduceren. Hier-
in worden speci� ek nieuwsitems 
opgenomen die interessant zijn 
voor ondernemers in Aalsmeer. 
Deze keer staan er nieuwsbe-
richten in over de Zaai Aalsmeer 
avond bij Celieplant, over Flori-
world, over het FIVB Internatio-
naal Beach Volleybal Toernooi en 
Flower Festival. Ook staan er ar-
tikelen in over Duurzame warm-
te en CO2 voor glastuinbouw in 
Greenport Aalsmeer in de ver-
snelling rond de Drechtdoor-
steek. Verder is er een categorie 

evenementen met deze keer bij-
voorbeeld het Voorelkaar Festival 
over Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen.
Wethouder Economische Zaken 
Ad Verburg: “Met deze nieuws-
brief bieden we een extra ser-
vice aan de Aalsmeerse onderne-
mers. We kunnen ondernemers 
nog beter op de hoogte houden 
van ontwikkelingen en evene-
menten.” 
 
Aanmelden 
Als u zich aanmeldt ontvangt u 
deze nieuwsbrief eens per twee 
maanden. Inschrijven voor de 
Ondernemersnieuwsbrief kan via 
www.aalsmeer.nl/nieuwsbriefon-
dernemen.

Publieke omroep
Aalsmeer - “Hallo Allemaal! Wat 
� jn dat je er bent. Ben je voor het 
eerst hier. Of ben je al bekend?” 
Iedereen (of bijna iedereen) weet 
nu meteen al uit welk televisie-
programma dit komt. Het be-
faamde “Trust Nobody” is er ook 
zo eentje en wat dacht je van “Dit 
is mijn uitspraak. En zo zit het.” 
Het zijn allemaal uitspraken uit 
programma’s op de NPO. Daar-
naast is er nog Spoorloos (waar-
bij ik steevast een traan wegpink), 
Studio Sport (niet te missen voor 
mijn voetbalfreak) en Jinek (mits 
interessante gasten). DWDD is 
wat mij betreft op z’n retour (té 
lang kan ook blijkbaar), maar 
Ik Vertrek, nieuwe a� everingen 
van Smeris, diverse documentai-
res en reisprogramma’s als Floor-

M iranda’s
omentenm

Sinds 4 jaar is in een van de (te) 
grote bomen die de gemeen-
te ooit in de begin jaren tach-
tig plantte in de Huygensstaat 
te Kudelstaart een ziekte ge-
constateerde en is deze boom 
eigenlijk ten dode opgeschre-
ven, als deze überhaupt nog 
leven in zich heeft. De boom 
heeft geen of bijna geen blad 
meer, in de herfst vallen de tak-
ken (in plaats van bladeren) er 
in grote getalen vanaf en zeker 
met de afgelopen paar stor-
men braken takken als lucifer-
houtjes en vielen takken van 4 
à 5 meter over de weg en stoe-
pen heen. Gevaarlijk voor ver-
keer in de straat maar zeker 
ook voor voetgangers in het 
donker. Wie is daarvoor aan-
sprakelijk als er schade ont-
staat? Meerdere bewoners van 
de Huygensstraat hebben dan 
ook meerdere meldingen bij 
de Gemeente Aalsmeer ge-
maakt van deze ongewens-
te situatie. Vier jaar geleden 
al kwam na een melding een 
medewerker van de Gemeen-
te Amstelveen (waaronder 
Aalsmeer nu valt) poolshoogte 
nemen van de situatie met de 
desbetre� ende boom die toen 
nog in een iets betere conditie 
was dan nu. Deze heer meld-
de dat de boom inderdaad op 
de lijst van slechte bomen zou 
komen te staan en in de gaten 
zou worden gehouden. Een 
jaar en ook twee en drie jaar la-
ter was er aan deze situatie met 
een heleboel dode gevallen 
takken nog niets gedaan. Me-
nig telefoontje van de buurt-
bewoners werd opnieuw be-

antwoord met het feit dat de 
situatie ‘in de gaten’ zou wor-
den gehouden!! Wellicht is dat 
gebeurd, maar meer dan dat 
heeft er dan ook niet plaats-
gevonden door de gemeente-
werkers. Na de storm van afge-
lopen week vond ik het tijd dit 
stukje nu eens eindelijk in de 
krant te zetten. Aalsmeer is niet 
de goedkoopste gemeente 
qua lasten dus we mogen toch 
op zijn minst wel verwachten 
dat de openbare groenvoorzie-
ning in onze ‘Bloemengemeen-
te’ goed op orde mag zijn! En 
dat is dus niet zo, en niet al-
leen in onze straat!! Wat als er 
straks een auto een tak op zijn 
dak krijgt? Wat als er straks ie-
mand in het donker over geval-
len takken een been of arm of 
erger breekt? Een recent belle-
tje van een buurvrouw naar 
de Gemeente met deze vraag 
leverde als antwoord op, dat 
men dan de schadeclaim wel 
aan de Gemeente Aalsmeer 
mocht voorleggen. Maar, lie-
ve Gemeente Aalsmeer, is dat 
nou niet het paard achter de 
wagen spannen, in plaats van 
proactief te reageren en derge-
lijke situaties te voorkomen en 
eindelijk na jaren eens tot ac-
tie over te gaan? Ik en met mij 
de hele straat hopen van har-
te dat onze roep om actie ein-
delijk eens wordt beantwoord 
en dat de Gemeente Aalsmeer 
nu eindelijk eens tot actie over-
gaat in deze vervelende en ook 
gevaarlijke situatie.

Hans Nieuwenhuijzen
hans.nieuwenhuijzen@live.nl

LEZERSPOST

Actie van gemeente gevraagd voor 
zieke boom in Huygensstraat

“Een engeltje op onze schouders”
Woensdagmiddag 24 janua-
ri, het is bijna half 1. We gaan 
naar school, je grote broer mag 
gehaald worden. Trots � ets je 
op je blauwe loop� etsje voor 
mij uit. Netjes wacht je waar 
het moet. Zo ook bij het zebra-
pad voor de school. Als ik zeg 
dat je mag oversteken ga je me 
voor. Opeens hoor ik een au-
to. Ik grijp je vast. De auto remt 
met piepende remmen. We lo-
pen naar de overkant.
De mevrouw in de auto stopt 
en stapt uit. Vol verwachting 
kijk ik samen met de andere 
ouders op het schoolplein naar 
de vrouw. In plaats van de ver-
wachte excuses begint ze te 
schreeuwen: “Dit is niet mijn 
fout. Jij moet beter op je kind 
letten.”  
Ik kijk mevrouw aan. En zeg 
rustig: mevrouw dit is een ze-
brapad u moet stoppen als er 
mensen oversteken. Nogmaals 
schreeuwt ze: “Nee, ik ben niet 

fout. Jij bent fout. Let op je 
kind.” 
Een andere moeder van het 
schoolplein zegt ook nog-
maals: mevrouw, het is een ze-
brapad, u moet stoppen. Ze 
waren al aan het oversteken.
De vrouw stapt weer in en rijdt 
weg. Ik loop onwijs geschrok-
ken het schoolplein op. Het 
kleine ventje van 3 heeft ge-
lukkig nergens last van.
 Mevrouw in de Mini, ik hoop 
dat u beseft dat wij alle drie 
een engeltje op onze schouder 
hebben gehad. Mijn vraag aan 
u, alstublieft rijdt u volgende 
keer wat rustiger in een 30 ki-
lometer zone. Zeker als u rond-
om een school bent, er een ze-
brapad is en het ook nog op-
haaltijd voor de kinderen is. 
Het ging deze keer goed, maar 
het had heel anders kunnen 
zijn.

Martine Baarse

College B&W leest voor 
bij Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Op woensdag 24  ja-
nuari zijn De Nationale Voorlees-
dagen 2018 van start gegaan en 
hier doen basisscholen, biblio-
theken, peuterspeelzalen en kin-
derdagverblijven in het hele land, 
ook in Aalsmeer, aan mee. Ons 
Tweede Thuis in Aalsmeer nodig-
de de burgemeester en wethou-
ders uit om voor te lezen in het 
kader van de voorleesdagen.
Burgemeester Jeroen Nobel las 
op 24 januari voor in dagcentrum 
Aalsmeer en wethouders Ad Ver-
burg en Jop Kluis op de loca-
tie Hortensialaan. Op 31 januari 
heeft wethouder Gertjan van der 
Hoeven voorgelezen bij de Lotus-
bloem.

Voorlezen stimuleert het lezen op 
latere leeftijd. Het is niet alleen 
leuk, maar ook goed voor de cog-
nitieve ontwikkeling. Zo leren ze 
zich te verplaatsen in gedachten 
en gevoelens van anderen. Daar-
bij is het een manier om het ge-
sprek met elkaar aan te gaan. Dat 
gebeurde ook tijdens het voorle-
zen in Ons Tweede Thuis, waar cli-
enten zichtbaar genoten van het 
voorlezen en reageerden op de 
verhalen en de prenten.
De Nationale Voorleesdagen be-
staan sinds 2004 en zijn een ini-
tiatief Stichting Lezen, georgani-
seerd door Stichting Collectieve 
Propaganda van het Nederland-
se Boek.

Roparunteam Hollander
Statiegeldactie levert 
639,10 euro op!
Aalsmeer - In november en de-
cember konden de klanten van 
de Jumbo in de Ophelialaan hun 
statiegeldbonnen doneren aan 
Roparunteam Hollander. Eén sta-
tiegeld� es levert tegenwoordig 
25 cent op en al die ‘kwartjes’ bij 
elkaar hebben maar liefst 319,55 
euro opgeleverd! Op woensdag 
24 januari heeft bedrijfsleider Jel-
mer Hesseling een cheque voor 
dit mooie bedrag overhandigt 
aan een delegatie van team Hol-
lander en als klap op de vuurpijl 
heeft hij het bedrag ook nog eens 
verdubbeld tot 639,10 euro!
Team Hollander is heel blij met 
deze steun van Jumbo Aalsmeer 
en het bedrag dat de klanten bij 
elkaar hebben gespaard. Met 
een team van familie en vrienden 
loopt team Hollander met Pink-
steren de Roparun van Hamburg 
naar Rotterdam om zoveel moge-
lijk geld in te zamelen voor men-
sen met kanker.

Het geld gaat niet naar onder-
zoek, maar naar allerlei grote en 
kleine doelen die zich inzetten 
om het leven van kankerpatiën-
ten en hun familie een heel klein 
beetje beter te maken. Zo wor-
den er bijvoorbeeld hoofdhuid-
koelers aangeschaft, waardoor 
het haar tijdens een chemokuur 
niet uitvalt. In het Roparunjaar 
2017 hebben ook een aantal or-
ganisaties in deze regio een bij-
drage ontvangen: een inloopate-
lier voor kankerpatiënten in Am-
stelveen, het oncologisch sup-
port center van het AVL in Am-
sterdam, Hospice Bardo in Hoofd-
dorp en de wensenambulance 
van Amsterdam e.o.
Door de deelname van team 
Hollander komt het bedrag van 
639,10 euro bij deze mooie doe-
len terecht. Wil jij team Hollander 
ook steunen? Neem dan contact 
op met annemieke@teamhollan-
der.nl of bel 06-1806374.

tje naar het einde van de Wereld, 
daar smul ik dan weer van. En wat 
dacht je van het net afgelopen 
en leerzame De Slimste Mens? 
Voor het eerst kon ik glimlachen 
om de aartszeikerd Maarten van 
Rossum. Dus, wat moeten we te-
genwoordig toch met de, in mijn 
ogen, pulp-tv van de commercië-
le zenders? Ik zat met mijn tenen 
gekromd te kijken naar een re-
make van Op Goed Geluk vorige 
week. Nou, geef mij Carry Tefsen 
maar. Ja, ook nu ze bijna tachtig 
is. Wat een wanstaltige presen-
tatie van, de doorgaans ad rem-
me, maar nu vervelende, omdat 
hij té grappig wilde zijn en zijn 
kandidaten totaal uit het oog ver-
loor, Gordon. Ik zou bijna zeggen 
‘ga weer zingen, man’, maar dat 
meen ik dan ook weer niet. Het 
lijkt me een lieverd hoor, maar 
presenteren is niet echt zijn ding, 
zeg maar.. Natuurlijk zijn er best 
aardige programma’s op RTL4. 
Bijvoorbeeld alles waar Linda 
haar sausje overheen gooit wordt 
een succes en ook Groeten Uit 
vind ik fantastisch. Vooral de eer-

ste a� evering met de familie Fro-
ger. Ik heb zitten genieten. Hoe 
herkenbaar. De Bauertjes wor-
den vast ook te gek. Echt jeugd-
sentiment. En dan is er mijn quilty 
pleasure dat gaat stoppen. Pulp 
van de bovenste plank. De da-
gelijkse ruzies van de Utopiabe-
woners ga ik missen als kiespijn. 
Klaar is klaar, maar stiekem heb ik 
nog geen a� evering gemist. Maar 
ik neig dus echt meer naar pro-
gramma’s zonder reclames tus-
sendoor. Gewoon Nederland 1, 
2 en 3, net als vroeguhh. Tegen-
woordig volg ik samen met man-
lief Wie is de Mol (nemen het zelfs 
op als wij een avondje gaan stap-
pen en proberen bij thuiskomst 
zoveel mogelijk de sociale me-
dia te vermijden, om eerst maar 
te kijken wie er dit keer uitligt). Ik 

zat gelijk vanaf a� evering één in 
een tunnelvisie, maar de kandi-
daat in kwestie vloog er bij a� e-
vering drie al uit. Nu ‘zit ik op’ Si-
mone. Kijken jullie mee aanstaan-
de zaterdag? Zo’n goed gemaakt 
programma met leuke opdrach-
ten en prachtige beelden. Oh, en 
zijn jullie ook zo benieuwd naar 
deel twee van Hendrik Groen? Ik 
kan nog wel even doorgaan. Maar 
het állerleukste televisieprogram-
ma van dit moment is De Luizen-
moeder op zondagavond. Humor 
met de hoofdletter H. “Oh, dus 
ze heeft twee vaders? Geeft toch 
niks..” Daar smul ik van. “Stamp 
met je voeten. Zet je handen in de 
zij. Ik ben Ank en Wie ben jij?” Hi-
larisch, die publieke omroep!

Miranda Gommans
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Op berenjacht in het Bos
Amstelland - Op zondagmiddag 
18 februari kunnen kinderen om 
12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur 
mee op berenjacht in het Am-
sterdamse Bos. Wat kom je alle-
maal tegen als je een beer gaan 
zoeken? Kreupelhout, een mod-
derpoel of een rivier? Onderweg 
gaan de kinderen survivallen. De 
berenjacht is geschikt voor kinde-
ren van 2 tot 7 jaar en (groot)ou-
ders of begeleiders en kost 5 euro 
per kind en 2,50 euro per volwas-
sene. Duur: één uur buiten. Aan-
melden kan via 020-5456100, via 
www.amsterdamsebos.nl of in De 
Boswinkel aan Bosbaanweg 5, ie-
dere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Jantje Beton Loterij voor 
speelmaterialen scholen
Aalsmeer - Uit onderzoek blijkt 
dat meer dan de helft van de Ne-
derlandse scholen aangeeft nau-
welijks of onvoldoende �nan-
ciële middelen te hebben om 
het schoolplein ideaal in te rich-
ten. Vanaf vandaag kunnen ba-
sisscholen zich op JantjeBeton.
nl/loterij aanmelden om mee te 
doen aan De Kleine Jantje Be-
ton Loterij. Afgelopen jaar haal-
den tienduizenden leerlingen 
van ruim 600 scholen een bedrag 
van 800.000 euro op, waarvan de 
helft naar de scholen ging. Dit 
jaar wordt een nog hogere op-
brengst verwacht.
 
Leukere schoolpleinen
Kinderen moeten steeds meer en 
spelen steeds minder. Om daar 
iets aan te doen organiseert Jan-
tje Beton de Kleine Jantje Beton 
Loterij. Ieder jaar gaan honder-
den scholen (en zo’n 70.000 leer-
lingen) op pad om lootjes te ver-
kopen voor de Kleine Jantje Be-

ton Loterij. Voor hun eigen school 
én voor kinderen voor projec-
ten van Jantje Beton. Van de op-
brengst van de lootjes à 3 eu-
ro per stuk) gaat de helft naar de 
school, en de andere 1,50 euro 
naar Jantje Beton. Deze �nancië-
le middelen zorgen ervoor dat er 
wél vette speelmaterialen aange-
schaft kunnen worden zodat spe-
len op het schoolplein veel leuker 
wordt.
 
Doe mee!
De Kleine Jantje Beton Loterij 
heeft twee mogelijke actieperio-
des: van 16 tot en met 30 mei en 
van 12 tot en met 26 september 
2018. Alle groepen van de school 
mogen meedoen! Deelname is 
gratis en Jantje Beton levert alle 
benodigde materialen aan en be-
geleidt de organisatie. De lootjes 
kunnen worden verkocht via con-
tante verkoop of een eenmalige 
machtiging. Aanmelden kan een-
voudig via de website.

Voorleesontbijt 
Samen Een in pyjama
Aalsmeer - Het is woensdag 24 
januari, de dag van het jaarlijk-
se voorleesontbijt op OBS Sa-
men Een. In pyjama of ochtendjas 
gaan alle leerlingen met een kus-
sen of knu�el onder de arm naar 
het voorleestheater in school. Als 
je op deze dag van het voorlees-
ontbijt een kijkje neemt op Sa-
men Een is het een mooi bont ge-
zicht. In de klas wordt met elkaar 

ontbeten, in het theater wordt 
geluisterd naar een mooi of grap-
pig verhaal. Ouders en leerkrach-
ten lezen voor. 
Het voorleesontbijt is bedoeld 
om te laten zien dat voorlezen 
aan kinderen belangrijk is. Het is 
een landelijk initiatief waar veel 
scholen aan mee doen! Hoe Sa-
men Een hier invulling aan geeft, 
is wel bijzonder leuk!

Letterfeest op De Brug
Aalsmeer - Maandagochtend 29 
januari was het feest in groep 3 
van basisschool De Brug. De klas 
vierde namelijk het letterfeest! Op 
De Brug wordt gewerkt met de 
nieuwste methode van Veilig Le-
ren Lezen: de Kim-versie. De kin-
deren kennen nu alle letters en dat 
was dus wel een feestje waard! Ou-
ders waren uitgenodigd om bij dit 
feestje aanwezig te zijn en wat was 
het feestelijk in de klas. De kinde-
ren droegen hun mooi versierde 
letterhoed, zongen een letterlied 
en lazen prachtige verhalen voor 
en dat deden ze heel goed, knap 
hoor! Aan het eind kregen de kin-
deren van juf Yolanda (de intern 

begeleider) een echt letterdiplo-
ma. En natuurlijk was er, zoals bij 
een echte diploma-uitreiking, voor 
ieder kind een ouder, opa en/of 
oma aanwezig. Met een heuse, ge-
zellige receptie met limonade, let-
terkoekjes en cup cakes werd de 
plechtigheid afgesloten!

Zondag allerlei activiteiten
Jarige kinderboerderij 
viert midwinterfeest
Aalsmeer - Kinderboerderij Boe-
renvreugd bestaat dit jaar 25 jaar. 
Een jubileum waar de vrijwilligers 
van Stichting Kinderboerderij 
Aalsmeer en de medewerkers van 
Ons Tweede Thuis enorm trots 
op zijn. Dit jaar staan alle evene-
menten in het teken van feest. 
Aanstaande zondag 4 februari 
staat het eerste evenement ge-
pland, het midwinterfeest. In de 
hooiberg zijn leuke winterspelle-
tjes te spelen. Kinderen kunnen 
sneeuw-sjoelen, winter-ringgooi-
en of sneeuwpop bouwen. Bij het 
sneeuwpop bouwen is een leu-
ke prijs te winnen voor de snelste 
bouwers.
Sneeuwpoppen knutselen en 
vetbolletjes maken behoort ook 
tot de mogelijkheden. Voor Stich-
ting Kinderboerderij Aalsmeer is 
educatie één van haar belang-
rijkste doelstellingen. Tijdens het 
midwinterfeest leren kinderen 
over winterslaap en winterrust 

bij dieren. Ook geven vrijwilligers 
uitleg over bolletjes en knolle-
tjes en is er een interessant �lm-
pje over de seizoenen te bekijken.

Winter en chocolademelk 
Het winterweer wordt niet ver-
geten. Op posters is uitleg over 
ijzel, sneeuw, hagel en ander win-
terweer. Voor alle kinderen is er 
een bekertje warme chocolade-
melk. De grote (verwarmde) tent 
staat weer op het boerderijter-
rein, zodat de activiteiten onder 
alle weersomstandigheden door 
kunnen gaan. In de tent kunnen 
de kinderen een spelletjeskaart 
halen zodat zij niets hoeven te 
missen. Tussen 11.00 en 15.00 uur 
is iedereen van harte welkom om 
deel te nemen aan de activiteiten. 
Kinderboerderij Boerenvreugd is 
goed bereikbaar met de �ets of 
auto. Er is voldoende parkeerge-
legenheid direct naast de boer-
derij aan de Beethovenlaan 118.

Buurtverbinder lees voor!
Aalsmeer - Op kindcentrum So-
lidoe De Stek wordt altijd al veel 
voorgelezen aan de kinderen, 
maar tijdens de start van de Na-
tionale voorleesdagen wordt 
hier even extra bij stilgestaan. De 
voorleesgast dit jaar was Helma 
Keesom. Helma is buurtverbin-
der van de verschillende wijken 
in Aalsmeer en als oud juf nam 
zij de uitnodiging graag aan om 
weer een voor te lezen voor een 
groep kinderen. Het boek dat dit 
jaar centraal staat is ‘Ssst Tijger 
slaapt’. Een spannend boek met 
een verrassend vrolijk einde.

Voorlees-coördinaten 
Na de voorleesdagen blijft het 
voorlezen aan de kinderen be-
langrijk en daarom worden er nu 
binnen Solidoe voorlees-coördi-

natoren opgeleid. Deze medewer-
kers staan in contact met de biblio-
theek, hierdoor is er een nog actu-
eler aanbod van boeken passend 
bij de leeftijd van de kinderen.

Iers heldenverhaal met 
reuzen in Poppentheater
Amstelveen - Je zal maar een 
reus zijn, door je broer in zee ge-
gooid worden, gered worden 
door een magische vis en een 
beetje getikte oma hebben. Dat 
alles overkomt Finn McCool. In 
de bergen van Ierland strijdt Finn 
met zijn kwaadaardige broer, om 
de liefde van zijn leven te redden 
en uiteindelijk koning te worden. 
Dit levert een spannende, humo-
ristische en ontroerende voor-
stelling op waarin poppenspel, 
toneel en verhaalkunst met el-
kaar verweven worden. Voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Te zien in het 
Amstelveens Poppentheater op 
zondag 4 februari om 14.30 uur. 
Toegangsprijs 8,50 euro. Reser-
veren kan via 020-6450439; in-

fo@amstelveenspoppentheater.
nl of via www.amstelveenspop-
pentheater.nl

Zwart wint bij jeugdschaken
Aalsmeer - De zestiende ronde 
van de AAS jeugdcompetitie ken-
de het unieke verschijnsel dat alle 
zeven partijen door zwart gewon-
nen werden! Stijn mocht het deze 
keer tegen koploper Luuk probe-
ren en onderging het lot van ve-
len, hij verloor. Stijn staat nu op 

plaats vier. Christiaan (nummer 
twee) moest zijn positie in de kop 
verdedigen tegen de jonge Kon-
rad en deed dat met verve, Kon-
rad ontroerd achterlatend. Scha-
ken kan hard zijn. Konrad bezet 
nu de vijfde plaats. Jasper (num-
mer drie) behield de aansluiting 

Zwemcompetitie Oceanus
Vuurwerk bij Minioren
Aalsmeer - Afgelopen zondag 28 
januari 2018 was het weer vuur-
werk bij de Oceanus Minioren, de 
jongste zwemmers tot 12 jaar. De 
reguliere competitie deel 2 stond 
op het programma op de thuis-
basis Aalsmeer. Met maar liefst 
21 kinderen nam Oceanus deel 
aan deze wedstrijd: een enorme 
ploeg met enthousiaste kinderen. 
Allereerst kwamen de allerjong-
ste aan bod met 25 meter af-
stand. De wedstrijd begon maar 
net of er werd al �ink geknald 
door Britt de Jong, Kiara Koster, 
Bethany Smit en Melissa Pruis. 
Prachtige pr’s voor deze dames 
en als toetje een mooie medaille. 
Als uitsmijter van de dag versche-
nen Charlotte Bentveld en Pip-
pi Agterberg aan de start voor de 
400 meter vrije slag (16 banen). 
Charlotte zwom maar liefst 40 se-
conden sneller dan haar persoon-
lijk record. Dat belooft nog wat 
voor haar volgende 400 meter 
wedstrijd. Pippi zwom een heel 
spannende 400 meter vrije slag 
tegen haar sterkste rivale. De laat-
ste kwam niet goed uit bij haar 
keerpunt en daar pro�teerde Pip-
pi optimaal van met een wereld-
tijd van 6.01.36 minuten en de fel-
begeerde gouden plak.
Op de 100 meter schoolslag was 
er weer zo’n uitsmijter, dit keer 
haar zus Lente Achterberg. En 
ook zij zwom een wereldtijd, net 
als Elise Schipper. Elise had ook 
nog een ander nummer op haar 
programma staan en dat was de 
50 meter vlinderslag. En knal, in 1 
keer naar de hal�aarlijkse lande-
lijke �nale in Leiden, samen met 
Floris van der Salm die zijn tijd 
ook met meer dan een seconde 
verbeterde. Stijn Kleijn volgde op 
de voet en behaalde prachtig zil-
ver.
Maar na al dit geweld was er nog 
meer goed nieuws te melden. De 
broertjes Aaronn en Kyann Elbaz 
deden niet onder voor de zusjes 
Achterberg. Allebei een prachtig 
persoonlijk record en goud voor 
Kyann op de 100 meter school-
slag. Debutant Ian Fa-Si-Oen ging 
met goud naar huis voor de 50 
meter schoolslag en Thijmen van 

der Vliet zwom een prachtig per-
soonlijk record op 50 meter vlin-
derslag.
Als klap op de vuurpijl deed 
Oceanus met 3 teams mee aan 
de estafette. Het eerste team be-
stond uit: Diederick Bentveld, Ki-
ara Koster, Aaronn Elbaz, Soraya 
Lopes. Zij hadden nog nooit een 
estafette gezwommen en als-
of het geen enkel probleem was 
scheerden ze door het water bij 
de 4x25 meter wisselslag. 
Bij de 4x50 meter vrije slag werd 
de spanning opgevoerd door-
dat er twee Oceanus teams te-
gen elkaar zwommen. Het ene 
team bestond uit: Otis Latunij, 
Britt de Jong, Angus Schildmeijer 
& Bethany Smit. Het andere team 
had als zwem-sterrenteam: Sjoe-
rd Hansma, Fender Terlouw, Char-
lotte Bentveld & Verena Timmer. 
Wat was het spannend! En alsof 
de energie nog niet op was, vloog 
Verena Timmer bijna over het wa-
ter heen. Geweldig om te zien.
In de tweede serie 4x50 meter 
vrije slag deden wederom twee 
Oceanus teams mee. Het dak 
vloog eraf van de aanmoedigin-
gen.
Het was een middag op trots op 
te zijn. Met dank aan de coaches, 
de ouders van de baddienst, de 
kaartjeslopers, de ouders bij de 
toegangsdeur en de enorme berg 
o�cials die nodig is om een wed-
strijd als deze vorm te geven. Wist 
u dat er maar liefst 20 o�cials in-
gezet waren voor deze wedstrijd?
De volgende wedstrijd staat ge-
pland op 11 februari.

door van Niek (plaats zeven) te 
winnen, die iedere week vooruit 
gaat. Robert verloor van Sam, die 
hopelijk zijn VWO-dip van de af-
gelopen weken te boven is. Ma-
rien won van Dylan, Rune van 
Rembrand en Kjeld van Kevin, die 
nog niet zo lang bij AAS speelt 
maar langzaam maar zeker op-
rukt op de ladder.
Door Ben de Leur 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL
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Dubbele zege Erik-Jan 
bij darten in ‘t Dijkhuis
Oude Meer - Er zijn weer mooie 
resultaten geboekt door alle en-
thousiaste darters op 19 janua-
ri in ’t Dijkhuis. En voor Erik-Jan 
Geelkerken was er zowaar een 
dubbele zege. Hij won in de finale 
van de winnaarsronde van Rem-
co Maarse met 4-1 en hij gooide 
de hoogste finish van de avond 
160. In de verliezersronde won 
Rene van Veen van Edwin van 
Schie met 3-2. Bij de dames win-
naarsronde won Henny Taal in de 
finale van Jolanda Heijsteeg met 
3-1. In de verliezersronde werd 
een poule gespeeld en daarbij 
eindigde Sandra Heijsteeg op 
de eerste plaats , Marcia Dubbe-
laar op de tweede plaats en Li-
sa Bruggink eindigde als derde. 
De volgende dartavond is pas op 

op vrijdag 16 februari, daar er dit 
weekend een groot aantal van de 
Dijkhuis darters aanwezig zijn bij 
de Dutch Open Darts in Assen .

Uithoorns Mooiste (loop) 
weer een groot succes
Uithoorn - De weergoden wa-
ren de organisatoren en de vele 
lopers van Uithoorns Mooiste af-
gelopen zondag gunstig gezind. 
Voor de maand januari was de 
temperatuur zelfs hoog en af en 
toe brak er zelfs een waterig zon-
netje door. De wind was voor de 
lopers onderweg de enige spel-
breker. Met name in de open de-
len van het parcours was het hard 
werken om de wind te trotseren.
Het parcours was noodgedwon-
gen deels aangepast, maar de 
mensen van AKU waren er deson-
danks goed in geslaagd om voor 
de langere afstanden en aantrek-
kelijk en veilig parcours door Uit-
hoorn en De Kwakel te maken. 
Om 10.30 uur stonden er 30 cli-
enten van Ons Tweede Thuis met 
hun begeleiders te trappelen aan 
de start om hun 1 kilometer te 

volbrengen. Een prachtig lint van 
oranje lopers liepen door Leg-
meer-West en het was goed te 
zien dat veel deelnemers het af-
gelopen jaar regelmatig op dins-
dag bij AKU hadden getraind. Bij 
de finish ontving iedereen een 
mooie medaille. Een kwartier la-
ter had zich voor de start een 
enorme rij kinderen met ouder, 
opa of oma verzameld, een ech-
te gezinsloop dus. Meer dan 140 
kinderen stonden met hun start-
nummer klaar. Een prachtig ge-
zicht om al die verhitte en blo-
zende gezichten te zien. Aan de 
finish kreeg elk kind een medail-
le en een krentenbol.
Inmiddels was de kantine van de 
Legmeervogels volgestroomd 
met de grote groep lopers die aan 
de 5 en 10 kilometer en de 10 En-
gelse mijlen wilden meedoen.

Succesvolle winter voor 
wielrenners de Amstel
Amstelland - Eind januari gaat 
voor de wielrenners de blik lang-
zamerhand weer richting het 
wegseizoen en wordt de ‘wieler-
winter’ afgesloten. De afgelopen 
weken hebben de wielrenners 
van WTC de Amstel met verschil-
lende successen op de wielerbaan 
en in het veld een ongekend goed 
winterseizoen gehad. Op de ver-
schillende nationale kampioen-
schappen werden door meerde-
re renners medailles en titels be-
haald.

Zes medailles junioren 
Op de baan werden op de ver-
schillende medailles behaald 
waaronder twee nationale titels. 
Vooral Enzo Leijnse was succes-
vol. De jonge Amstelvener won 
bij de Junioren het onderdeel 
Scratch en behaalde zilver op zo-
wel het Omnium als op de Pun-
tenkoers. Op dat laatste onder-
deel had Leijnse wellicht ook de 
titel kunnen pakken, maar in het 
tactisch steekspel ging zijn club-
genoot Niall Tilli er in de laatste 
sprint met het rood wit blauw 
vandoor. Twee Amstelrenners 
met een rood wit blauwe trui, een 
mooie oogst. Daarnaast behaalde 
baansprinter op de krachtonder-
delen Keirin en Sprint ook het zil-
ver bij de Junioren wat het totaal 
aan baanmedailles op zes zette.

Eerste NK medaille in het veld
In het veld bezorgde de jeugdi-
ge Michiel Mouris de wielerclub 
de eerste cross medaille uit de 
geschiedenis. Op het NK voor de 
Jeugd in Hoogeveen reed Mouris 

naar een prachtige derde plaats 
en kreeg hij het brons om gehan-
gen. In eerdere jaren waren en-
kele Amstelrenners wel dicht bij 
het podium, maar de top drie luk-
te niet eerder. In Hoogeveen re-
den in verschillende andere cate-
gorieën ook Mees van Duren, Jel-
le Boonstra en Julian Vergouw. Zij 
kwamen net buiten de top twin-
tig terecht. In Surhuisterveen had-
den de senioren een week eerder 
hun NK veldrijden. Marcel Witte 
reed in de Mastersklasse naar de 
9e plaats, terwijl zijn clubgeno-
ten Michael Breedt en Patrick Mo-
lenaars 12e en 13e werden. Bij de 
Junioren reed de sterke Owen Ge-
leijn naar de 12e positie, terwijl 
clubgenote Rosan Koper bij de 
dames Junioren 14e werd. Vanaf 
februari gaat de focus traditioneel 
weer naar de weg. Binnenkort zijn 
de eerste trainingskoersen op de 
weg. Dat wegseizoen ziet er met 
de goede winter in het achter-
hoofd veelbelovend uit. 

Brons op NK cross voor Michiel 
Mouris.

Nialle Tilli (midden in het rood wit blauw) met links Enzo Leijnse.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 5 febru-
ari organiseert Allen Weerbaar 
weer een gezellige kaartavond in 
het Middelpunt aan de Wilhelmi-
nastraat. De zaal gaat om 19.30 
uur open voor koffie, thee en in-
schrijving en het kaarten start om 
20.00 uur. Het inleggeld bedraagt 
1,50 euro per avond. De gro-
te winnaar van de laatste speel-
avond was Maarten van der Vaart 
met 5376 punten. Op de tweede 
plaats is Dirk Janmaat geëindigd 
met 5217 punten. Plaats drie was 
voor Piet Schuit met 5190 pun-
ten, plaats vier voor Emmy Schuit 
met 5117 punten en plaats vijf 
voor Martin van Wieringen met 
5028 punten. De marsenprijs is 
uitgereikt aan Ubel van der Blom 
(3x) en de poedelprijs was voor 
Mevrouw van Bemmelen. Bij het 
jokeren behaalde Lilian Klaassen 
de hoogste eer en laatste werd 
Jopie de Vries.

Nieuwe sessie 
bij bridgeclub 
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
was de eerste zitting van de nieu-
we sessie bij bridgevereniging 
Onder Ons. Er zijn weinig verras-
singen te melden. De hoogste 
score deze week kwam uit de B-
lijn door een paar dat feitelijk in 
de A-lijn thuishoort, maar helaas 
degradeerde. Uitslag in de A-lijn: 
eerste en tweede gedeeld: Chris-
ta Leuven met Rita Ritzen en Trees 
de Jong met Hans Pothuizen met 
56.67%. Op drie Ton Leuven en 
Ben van Herk met 56.25%. B-ljn: 1. 
Alie van Verseveld en Til Eveleens 
met 63.75%, 2. Bep Heijtel en Ani-
ta Martens 57.08% en 3. Sima Vis-
ser en Lia Huiskes met 54.27%. 
C-lijn: 1. Wil Groot en Mijnie van 
Leeuwen met 60.42%, 2. Ans van 
Maanen en Henny van der Laarse 
met 55.56% en 3. Hennie Jooren 
en Nico Tas met 52.78%.

Ria Pieterse 
wint OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende OVAK-
soos is woensdag 7 februari van-
af 14.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. Het kaar-
ten op 24 januari is gewonnen 
door Ria Pieterse met 5292 pun-
ten. Op twee is Wim Reuling ge-
eindigd met 5289 punten, plaats 
drie is behaald door Gerrit van der 
Geest met 4948 punten en plek 
vier werd veroverd door Engeltje 
Jongkind met 4978 punten. 

Wedstrijden 
veldvoetbal
Zaterdag 3 februari:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 - Te Werve 1 14.30 u
F.C.A. 2 - A.J.A.X. 3 11.45 u
Vogelenzang 2 - F.C.A. 3 12.30 u
Castricum 5 - F.C.A. 4 12.30 u
F.C.A. 5 - V.V.C. 6 14.30 u 
F.C.A. 8 – C.S.W. 5 14.30 u
Vrouwen
Hoofddorp V2 - F.C.A. V1 13.00 u

S.C.W. 
S.C.W. 3 – V.E.W. 3 14.30 u 
S.C.W. 4 – Argon 4 14.30 u
S.C.W. 5 - Olympia.H. 5 14.30 u

Zondag 4 februari:
F.C.AALSMEER
Warmunda 1 - F.C.A. 1 14.00 u
F.C.A. 2 - Diemen 2 11.30 u
F.C.A. 3 – Hoofddorp 6 11.30 u
F.C.A. 4 - H.Y.S. 4 14.00 u
U.N.O. 4 - F.C.A. 5 11.00 u 

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – D.I.O.S. 1 14.00 u 
R.K.D.E.S 2 - Fortius 2 11.00 u
R.K.D.E.S. 4 – D.O.V. 3 12.00 u
D.C.G. 4 - R.K.D.E.S. 5 14.00 u
R.K.D.E.S. 6 – Nautilus 3  12.00 u

Mooi bedrag na 
kaartavond voor 
kinderboerderij
Aalsmeer - Door de geweldige op-
komst afgelopen vrijdag 26 januari 
die in het teken stond van Boeren-
vreugd kon buurtvereniging Horn-
meer een prachtig bedrag meege-
ven aan het bestuur van de kin-
derboerderij. Die vervolgens al-
le kaartspelers hiervoor hartelijk 
bedankten. De aanwezigen heb-
ben goed gespeeld, zo bleek bij 
de uitslag. Vier koppels boven de 
5000 punten. Op één zijn Bert van 
de Jagt en Ben Blom geëindigd 
met 5583 punten. Op twee Plony 
de Langen en Martha Zeldenthuis 
met 5200 punten en plaats drie 
was Kees Meekel en Corrie Balder 
met 5054 punten. De poedelprijs 
is uitgereikt aan het koppel Mia 
Huijkman en Joke Kievits met 3408 
punten. Komende vrijdag 2 febru-
ari is er weer gewoon kaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. Ieder-
een is van harte welkom, neem ge-
rust u buurman of buurvrouw mee 
naar het buurthuis aan de Dreef 
1. Aanvang is 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur voor koffie, thee 
en inschrijving. 

Winst Gerard en 
Huub op Soos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Kla-
verjassen en jokeren staan op het 
programma en nieuwe gezichten 
zijn van harte welkom. De vaste 
groep kaarters wil graag groter 
groeien. Kom langs en doe mee!
Op donderdag 25 januari is het 
jokeren gewonnen door Gerard 
de Wit met 106 punten, op twee 
is Gerrit van der Geest geëindigd 
met 136 punten en op drie Bets 
Teunen met 306 punten. Bij het 
klaverjassen was deze week Huub 
Bouwmeester veruit de beste met 
5749 punten, An Uiterwaal met 
5466 punten werd tweede en 
Jan Weij met 5069 punten derde. 
De poedelplaats is uitgereikt aan 
Greet de Jong, met 3595 punten.
Inlichtingen: Mevrouw R. Pothui-
zen, telefoon: 0297-340776

leten. De eerste 5 kilometer lie-
pen beide groepen met elkaar 
op en bij de splitsing van de Poel-
weg en Iepenlaan ging de 10 kilo-
meter linksaf de Iepenlaan op en 
de 10 Engelse mijlen ging recht-
door richting Hoofdweg, via de 
Vrouwenakker langs de Amstel 
naar Meerwijk. Bij de 10 kilome-
ter stond een aantal snelle lopers 
aan de start en dat resulteerde 
dan ook in een aantal goede tij-
den.

Uitslag 10 kilometer
Mannen
1. Bas Stigter  32.39
2. Lorenz Sinteur  32.53
3. Jeroen Kramer  33.20
Vrouwen
1. Fanos Tekle Asmelab  38.10
2. Nina Mathijssen  38.44
3. Nathalie Klaassen  40.42
De 10 Engelse mijlen waren bij de 
mannen minder spannend, de la-
tere winnaar had snel een gat ge-
slagen en was al snel niet meer 

De 5 km startte om 11.03 uur en 
bijna 400 lopers stonden aan de 
start om deze afstand te volbren-
gen. Met name het tempo bij de 
heren lag erg hoog en dat resul-
teerde dan ook in een parcoursre-
cord. Bij de dames was het enorm 
spannend, het verschil tussen de 
nummers één en drie was maar 2 
seconden.

Uitslag 5 kilometer
Mannen
1. Lesley van Almkerk  15.26
2. Farid L’Jahaoui  15.58
3. Zeb Beelen  16.16
Vrouwen
1. Jasmijn Bloemenheuvel  19.10
2. Jolijn Swager  19.11
3. Erica Belondi  19.12
De deelnemers aan de 10 kilo-
meter en 10 Engelse mijlen start-
ten tegelijkertijd om 11.08 uur en 
het enorme aantal van rond 1000 
lopers had zich aangemeld en 
dat zorgde na de start voor een 
prachtig lint bont gekleurde at-

Basketbal Aalsmeer
Heren verliezen topper 
tegen Challengers
Aalsmeer - Zaterdag speelden de 
basketballers van BV Aalsmeer in 
Hoofddorp tegen koploper Chal-
lengers. Om een kampioenschap 
in eigen hand te houden was 
winst noodzakelijk. In de eerste 
periode wist Aalsmeer niet aan te 
tonen dat het inderdaad aanspra-
ken wenste te maken op de eer-
ste plaats. Challengers omspeel-
de de Aalsmeerse zone-verde-
diging met groot gemak en na 6 
minuten stond er dan ook al een 
ruime voorsprong voor de Hoofd-
dorpers op het scorebord: 17-6. 
Bij 21-9 werd toch besloten om 
in een persoonlijke verdediging 
te gaan spelen waardoor de ach-
terstand na het eerste kwart als-
nog te overzien leek: 23-16. In 
de tweede periode was het Bram 
Buskermolen die als spelverde-
ler in het veld kwam en met twee 
driepunters een belangrijk aan-
deel had in de inhaalrace van 
Aalsmeer. Het vele wisselen leek 
ook een goed effect te hebben 
op het Aalsmeerse spel want bij 
rust was de achterstand zo goed 
als ingelopen: 35-34. In de twee-
de helft was het echter opnieuw 
Challengers dat beter bij de les 
was en Aalsmeer liep weer achter 
de feiten aan. Challengers speel-
de een hoog tempo en Aalsmeer 
liet zich daardoor teveel opjagen, 
ging meerennen en kwam ook nu 
op een behoorlijke achterstand 
te staan. Opnieuw herpakte het 
team zich heel knap, waarbij Jim 
Commandeur voorop in de strijd 
ging, en bij 49-50 stonden de 
Aalsmeerders plotseling voor. 
Aanvallend werd vervolgens te-
veel geforceerd waardoor vrij 
eenvoudige kansen werden ge-
mist. Challengers kon daarom als-
nog comfortabel een uiteindelijk 
verdiende zege van 63-70 boe-
ken. Aalsmeer moet nu hopen op 
misstappen van de Hoofddorpers 

om in aanmerking te komen voor 
promotie. 

Zwaar weekend jeugd
De jeugdteams van BV Aalsmeer 
hadden het dit weekend zwaar. 
De U 18 speelde een goede wed-
strijd tegen Lisse, maar moest 
genoegen nemen met een klei-
ne nederlaag van 43-47. De U 
16 moest zonder center Jorre 
van Beek tegen een sterk Land-
slake Lions spelen en in de eer-
ste helft bleek dat team inder-
daad een flinke maat te groot. De 
Aalsmeerders speelden zelf ech-
ter zeer slordig zodat ze het op-
nieuw zichzelf mochten aanre-
kenen dat er bij de rust een ach-
terstand van 18 punten (29-47) 
op het bord stond. In de tweede 
helft leek er een ander Aalsmeer 
in het veld te staan. Doordat de 
Aalsmeerse aanvallers heel veel 
eenvoudige kansen om zeep hiel-
pen kon Landslake Lions de voor-
sprong vasthouden en soms een-
voudig scoren. De eindstand van 
51-71 en vooral de wijze waarop 
in de tweede helft werd gestre-
den biedt echter weer perspec-
tief voor het vervolg van het sei-
zoen. Het tweede U 16 team bleek 
kansloos tegen Flevo Musketiers 
uit Lelystad. Mede doordat Milo 
Schuijt geblesseerd uitviel werd 
het verschil in de tweede helft 
uiteindelijk nog erg groot: 39-77. 
De U 14 stond voor de lastige op-
gave om tegen Volendam een 
goed resultaat neer te zetten. Vo-
lendam beschikt over een team 
met heel veel lengte en dat is bij 
basketball op deze leeftijd zeker 
een groot voordeel. De Aalsmeer-
ders werkten heel erg hard, maar 
konden regelmatig gewoon niet 
bij de bal. Toch was het team met 
een uitslag van 29-57 zeker niet 
ontevreden.

Riet en Mahjan 
in sjoel top 3
Rijsenhout - Er hebben zich geen 
grote verrassingen voorgedaan 
tijdens de negende competitie-
ronde bij Sjoelclub Rijsenhout. In 
de hoofdklasse is zoals gewoon-
lijk Thomas van Braker eerste ge-
worden, gevolgd door zijn moe-
der Lineke van Braker en voor 
het eerst wist Riet Schijf als derde 
te eindigen. Met een mooie sco-
re was Elisa Arendse oppermach-
tig in de A-klasse, gevolgd door 
op twee haar opa Gert Lanser en 
op drie Leo van Faassen. In de B-
klasse liet Marjo Siim weer eens 
van zich spreken met een eerste 
plaats. Alie van Tol werd tweede 
en Wim Romijn pakte plaats drie. 
Ruud Maas wilde niet bij Marjo 
achter blijven en pakte met op-
permacht de eerste plaats in de 
C-klasse. Gevolgd door Els van 
der Linden op twee en op drie 
nieuwkomer Mahjan Yari, sinds 
enkele weken lid. De volgende 
sjoelavond is op donderdag 8 
februari in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat. Aanvang is 
19.30 uur.

bereikbaar. De eerste vrouwen la-
gen dichter bij elkaar maar uitein-
delijk kon de winnaar het verschil 
maken.

Uitslag 10 Engelse Mijl
Mannen
1. Wilfred Verhagen  56.15
2. Jay Sauer  58.09
3. Joost Veldkamp  59.53
Vrouwen
1. Juliette ten Have  1.08.10
2. Saskia Heijnen  1.08.32
3. Leone de Voogd  1.08.49

AKU kan weer terug kijken op een 
prachtig loopevenement en mag 
trots zijn op de meer dan 1550 
deelnemers en de als vanouds 
weer geweldige organisatie. Met 
daarbij vooral dank aan de vele 
vrijwilligers en de groep sponsors 
die het slagen van deze dag weer 
mogelijk hebben gemaakt.
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Meisjes mini pupillen (Ziva en Evelien) passeren de koeien.

Jeugdatletiek AV Startbaan
Crossen tussen de koeien
Amstelland - Op zaterdag 27 ja-
nuari was het bos ’t Laer bij Hil-
versum de locatie voor de derde 
en laatste voorronde wedstrijd in 
de crosscompetitie voor pupillen 
en junioren. Voor alle ouders, pu-
pillen en junioren begon de dag 
met een ware ‘speurtocht’ van de 
parkeerplaats naar de start van 
de cross. Daar aangekomen bleek 
dat alle parcoursen waren verlegd 
vanwege een kudde grote gra-
zers (koeien) die van geen wijken 
wisten. Aangezien dit een natuur-
gebied is, was er voor de organi-
satie geen andere oplossing dan 
alle parcoursen te veranderen. De 
junioren liepen soms wat langer, 
om de kudde heen en de pupillen 
liepen twee of meer ronden van 
vijfhonderd meter. Ook daar wa-
ren de grote grazers, maar die lie-
pen in ieder geval niet op het par-
cours. Het was mooi weer en de 
pupillen en junioren van AV Start-
baan hadden weer zin om heel 
hard te rennen.

Junioren
De junioren moesten vaak een 
langer parcours lopen. Renée 
Zwijnenburg vond dat geen pro-
bleem en eindigde bij de meis-
jes B junioren op een negende 
plaats. De D junioren moesten 
dezelfde route afleggen als de 
pupillen later, over een afstand 
van 1500 meter. Bij de meisjes D1 
eindigde Fanny den Uyl als zeven-
de en bij de meisjes D2 werd Ster-
re van Wayenburg tiende. Ook de 
andere junioren hebben prima 
gepresteerd tussen de koeien.

Pupillen
Bij de jongens mini pupillen werd 

Stef Boumans na een mooie sprint 
vijfde. Alle meisjes mini pupillen 
eindigden heel knap in de top 10 
(Sibel, Evelien en Ziva). Bij de jon-
gens C pupillen startte Leon den 
Ouden heel sterk en werd vijf-
de. Lauren Timucin ging er bij de 
meisjes B pupillen als een speer 
van door. Even liep ze op de eer-
ste plaats, maar de tweede plaats 
heeft ze niet meer uit handen ge-
geven. Ook Manuel Pattiwael van 
Westerloo startte heel snel bij de 
jongens A1 pupillen en werd nipt 
tweede na een mooie eindsprint. 
Bij de meisjes A1 pupillen vlogen 
Sophie Lucas en Nora den Ouden 
nog harder over het parcours dan 
vorige keer in Landsmeer. Sophie 
eindige daarmee heel mooi als 
derde en Nora direct daarachter 
als vierde. Niels van Bergen lag bij 
de jongens A2 pupillen heel lang 
op een tweede plaats, moest de-
ze vlak voor de finish uit handen 
geven, maar werd toch nog heel 
knap vierde. Maxime Zschuschen 
sloot voor de AV Startbaan pupil-
len de dag af met een hele mooi 
vijfde plaats bij de meisjes A2 pu-
pillen. Alle overige pupillen, die 
buiten de top 10 eindigden, heb-
ben het ook heel goed gedaan in 
startvelden van vaak meer dan 60 
pupillen. 

Cross finale
Voor alle junioren en pupillen is 
het nu afwachten wie zich ook 
echt geplaatst hebben voor de 
cross finale in Soest op zaterdag 
18 maart. Voor die tijd staan veel 
pupillen en junioren nog aan de 
start van indoorwedstrijden in 
Amsterdam, Utrecht of ergens an-
ders in Nederland.

Voor jeugd 4 tot en met 6 jaar
Stokstaartjestraining bij 
hockeyclub Qui Vive
De Kwakel - Ben jij tussen de 4 en 
6 jaar oud, zit je in groep 1 of 2 op 
school en vind je of lijkt hockey je 
supergaaf? 
Kom dan gezellig trainen bij de 
stokstaartjesgroep van Qui Vive op 
de zondagmorgen. Het voorjaars-
blok bestaat uit acht trainingen en 
start op zondag 11 maart De trai-
ning is van 09.30 tot 10.30 uur bij 
Qui Vive aan de Vuurlijn in De Kwa-
kel. Alle informatie hierover is te 
vinden op de site van Qui Vive en 
mocht je vragen hebben, dan kun 
je natuurlijk altijd een mail sturen. 
Aanmelden voor de stokstaartjes 

kan door een mailtje te sturen naar 
ledenadministratie@quivive.nl en 
stokstaartjes@quivive.nl.

Atletiek AVA-jeugd
Weer winst voor Finn bij 
derde regiocross
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
27 januari was alweer de derde 
regiocross van het winterseizoen. 
In Hilversum was het mooiste 
crossparcours tot nu toe uitge-
zet. Ook het weer was lekker en 
er liepen zelfs koeien op het par-
cours. Je moest wel ruim 20 minu-
ten lopen vanaf de parkeerplaats 
voordat je er was. Dit weerhield 
een flink aantal AVA atleetjes niet 
om weer goede prestaties neer te 
zetten, ondanks een flink aantal 
zieken. Zo liep Sam Bergsma haar 
eerste wedstrijd ooit en werd 
knap 13e van de bijna 60 meisjes 
in haar categorie. Finn Radema-
ker had geleerd van de vorige 
keer en liep nu onbedreigd naar 
de winst bij de jongens D2 en Da-
niel Winkels werd knap 8e. Grae-
me ’t Hoen liep erg sterk bij de 
jongens C en werd 5e. Zeger Has-
pels eindigde op de 32e plaats. Bij 
de meisjes C liepen dit keer Siets-
ke de Bruin (8e) en Tara Ozinga 

(18e). In het ploegenklassement 
werden ze 5e. Colin Alewijnse en 
Joël Ruitenberg vertegenwoor-
digden AVA bij de jongens D1 en 
werden 9e en 19e. Gwen Alewijn-
se werd stabiel 8e bij de meisjes 
D2 en Mette Smithuis 10e bij de 
meisjes D1. Bij de jongens pupil-
len B kwam Hugo van Willegen 
binnen op de 12e plek en Julius 
van Wilgenburgh werd 43e. Pien 
de Vries (20e) en Linn Smithuis 
(43e) mochten bij de meisje pu-
pillen B AVA vertegenwoordigen. 
Bij de jongens pupillen A2 was de 
Aalsmeerse Atletiekvereniging 
met Justin Alewijnse (7e), Thoma 
van Willegen (21e) en Rosco Jak 
(26e) goed vertegenwoordigd en 
zij werden dan ook 4e in het ploe-
genklassement. Xena Daalman 
mocht als laatste lopen bij de 
meisjes pupillen A2 en werd 21e. 
Het is nu nog even wachten wie 
door mogen naar de finalewed-
strijd op 17 maart in Soest. 

Finn (2464) liep uiteindelijk onbedreigd naar de winst

 Justin, Thomas en Rosco werden vierde in het ploegenklassement

Zaalvoetbal
ZABO ronde 8 in Bloemhof
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie gaat zaterdag 3 febru-
ari van start met de tweede sei-
zoenshelft. De achtste speelron-
de van dit ZABO-seizoen vindt 
plaats in sporthal de Bloemhof 
aan de Hornweg. De eerste wed-
strijd begint om 19.00 uur en gaat 
tussen de zaalvoetbalteams van 
Met & Co en Bolas Underwear. 
Om 19.45 uur is de aftrap bij IBH 
Aalsmeer tegen Football Fanatics. 
Om 20.30 uur spelen LEMO en 
Amsec Piller tegen elkaar en om 
21.15 uur tenslotte komt Koning 
Nieuwendijk in actie tegen koplo-

per Polonia Aalsmeer. Supporters 
zijn van harte welkom en de toe-
gang is gratis bij de ZABO. 
De uitslagen van speelronde 7 
waren als volgt: IBH Aalsmeer te-
gen Koning Nieuwendijk 3-3. Foo-
tball Fanatics tegen LEMO 4-2. De 
wedstrijd Amsec Piller tegen Met 
& Co werd gestaakt. Bolas Under-
wear tegen Polonia Aalsmeer 4-4. 
Huidige stand: Polonia Aalsmeer 
7-19, Met & Co 6-15, Bolas Un-
derwear 7-14, Football Fanatics 
7-12, LEMO 7-9, Koning Nieu-
wendijk 7-4, Amsec Piller 6-3, IBH 
Aalsmeer 7-2.

Weinig spektakel bij het 
kaarten van FC Aalsmeer
Aalsmeer - Bijna zou je denken 
dat men elkaar steeds beter door-
krijgt, hoge scores worden echter 
uitzonderingen bij de kaarters 
van FC Aalsmeer. Ze zijn er wel 
eens, maar het worden er min-
der. Zoals afgelopen vrijdag met 
Geert. Zijn vaste maat Wim was 
er niet en toch wist hij met Arie 
te winnen, best bijzonder. Ook 
de uitslag van moeder en doch-
ter Zekveld was wederom bijzon-
der te noemen. Nog vijf avonden 
voor de competitie en nog steeds 
vraagt iedereen zich af, wie heeft 
de beste papieren, wie het weet 
mag het zeggen. Op vrijdag 20 
april gaan de kaarters het horen, 
geen competitie maar wel prijs-
uitreiking, voor wie nog wil aan-
vallen wordt het nu tijd om je te 
laten gelden. Ook bij het harten-
jagen is het nog steeds een open 
vraag wie die beker van de beste 

hartenjager(ster) van het seizoen 
gaat pakken. 
Het klaverjassen is gewonnen 
door Geert Bruine de Bruin en 
Arie Brouwer met 5277 punten, 
op twee zijn Steffan Romkema 
en Jeroen van der Stroom geëin-
digd met 5087 punten en op drie 
Mieke en Elly Zekveld met 5062 
punten. De poedelprijs was deze 
avond voor vader Kees en zoon 
Vincent van der Laan met 3662 
punten.
Bij het hartenjagen werd de 
hoogste eer behaald door Marcel 
Schijf met 158 punten, gevolgd 
door Esther van der Hoorn met 
172 punten en Jan de Bok met 
182 punten. De troostprijs: was 
voor Bert Buys ( moet er nog even 
inkomen) met 256 punten. 
De volgende kaartavond is vrij-
dag 9 februari. Aanvang. 20.15 
uur, aanwezig. vvanaf 20.00 uur.

Eerste punten voor NK zijn binnen!
Goud en brons voor teams 
van Dance Improvement
Aalsmeer - Bij een landelijke 
danswedstrijd in de Haarlem-
se Schouwburg, waarbij het gaat 
om het halen van punten voor 
het NK, deden vele dansers mee 
van Dance Improvement geves-
tigd aan het Schinkeldijkje. Jas-
mina Kazlagic liet zich met haar 
dansers groots zien in de diver-
se disciplines, zodat de veelzijdig-
heid van de Aalsmeerse deelna-
me goed zichtbaar was voor jury 
en publiek.
In de categorie Solo’s (en hun 
behaalde resultaat): Selena (8e), 
Nessa (6e), Bibi (4e) en Mara (2e).
In de categorie Duo’s (en hun be-
haalde resultaten): Mara en Kel-
cey (1e), Shannon en Amber (4e) 
en Jaimy en Lotus (5e)

In de categorie Teams: Het Tur-
bulance team (leeftijdscategorie 
tot en met 10 jaar) bestaat uit Sa-
niyah, Hailey, Sienna, Sjors, Sam, 
Viona en Selena.
Het team wist de eerste plaats te 
veroveren, terwijl ze pas 5 maan-
den in deze samenstelling dan-
sen en dit was dus ook hun eer-
ste wedstrijd. 
Het Back 2 Basic team (leeftijdsca-
tegorie 11-15 jaar) bestaat uit Ma-
ra, Kelcey, Kiki, Jada en Jessie en 
wist eveneens het goud binnen 
te halen. 
Het Another Dimension team 
(leeftijdscategorie 11-15 jaar) be-
staat uit Nessa, Bibi, Mara, Kelcey, 
Felicia, Emili en Maud en scoorde 
de derde plaats!

Eerste medailles in 2018 
voor trampolinespringers
Aalsmeer - De trampolinesprin-
gers van SV Omnia 2000 hebben 
hun eerste medailles van 2018 
gewonnen! Op het districtskam-
pioenschap voor de CDEF-klasse 
in Soest sprongen de deelnemers 
synchroon en individueel. Op al-
le niveaus presteerden de Om-
nia-springers prima. Sarah Wis-
se en Ilse Bom werden eerste bij 
het synchroonspringen in de D-
klasse. Bij synchroon beoordeelt 
de jury de moeilijkheid en de net-
heid van de oefening, én de ma-
te waarin de twee springers de-
zelfde beweging precies tegelij-
kertijd maken. Bij de C-klasse syn-
chroon werden Jay Roelfsema en 
Joey Visser eerste en Kiki Frede-
riks en Nienke Bertholet tweede.

Individueel 
Ook bij het onderdeel Individueel 
vielen de Omniaspringers in de 
prijzen. Joey Visser is eerste ge-

worden in de C klasse. Fenne van 
der Zwaard pakte netjes de twee-
de plaats en Ilse Naber de derde 
plaats in de D- klasse. In de E-klas-
se werd Katelijne van der Avoird 
eerste en Nicky Schijveschuurder 
behaalde een nette derde plaats. 
Ilse Bom had helemaal een top-
dag, want die behaalde net als bij 
synchroon ook bij individueel de 
eerste plaats. 

Kanjers in de F-klasse
Ook die nieuwste sterren in de F 
klasse van SV Omnia 2000 heb-
ben het supergoed gedaan. Bij de 
F Pupil I meisjes is Jennifer Stie-
va eerste geworden en Fabienne 
de Bie derde. Hannah Serné werd 
knap eerste bij de F Pupil II meis-
jes. En dat terwijl het voor deze 
kanjers hun allereerste wedstrijd 
was. Een topprestatie van deze 
meiden! 
Foto: Michael Bertholet

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Handbalcompetitie
Verlies ‘toppers’ van FIQAS
Aalsmeer - Het was helaas geen 
succesvol weekend voor de top-
handballers van FIQAS. Heren 1 
had zaterdag 27 januari het Bel-
gische Achilles Bocholt op be-
zoek in de Bloemhof. In de vol-
le sporthal zagen de supporters 
de Aalsmeerse handballers ver-
liezen met 24-30. Een spannende 
wedstrijd was het wel. In de eer-
ste helft ging het spel gelijk op. 
De rust gingen de teams in met 
15-16. In de tweede helft wist 
de Belgische ploeg in deze BeNe 
League uit te lopen en uiteinde-
lijk de winst binnen te halen.
Na Heren 1 was het in de Bloem-

hof de beurt aan het eerste da-
mesteam van FIQAS. Dames 1 
had het eerste van Gemini als te-
genstander. De rust gingen bei-
de teams in met een gelijke stand 
van 13-13. De meiden waren aan 
elkaar gewaagd. Ook in de twee-
de helft werd er over en weer 
gescoord. De dames van Gemi-
ni wisten net iets vaker de doel-
vrouw te passeren en wonnen 
nipt met 22-25.
Toch ook nog positief handbal-
nieuws. Heren 2 van FIQAS speel-
de zondag 28 januari thuis tegen 
Cabooter uit Venlo en wist deze 
wedstrijd te winnen met 30-25.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/



Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Remco Maarse wint 
finale tegen Rene Kruit
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was in het Dorpshuis van 
Kudelstaart het twee wekelijk-
se dartsfeest. Een week voor het 
grootste darts toernooi ter we-
reld (de Dutch Open in Assen) 
was de opkomst met 41 dar-
ters prima. Sommigen kwamen 
aan hun vorm werken, anderen 
moesten het stof van dartspij-
len blazen. Dit betrof niet Chris 
Brouwer, hij liet de afgelopen tijd 
al een grootse vorm zien door 
maar liefst drie speelavonden op 
rij te winnen. Hij kon nu de re-
cord overwinningsreeks (vier op 
rij van Marco Cornelisse (twee 
keer) en Wim Grapendaal) evena-
ren, maar hier stak Remco Maarse 
in de halve finale knap een stok-
je voor. In de ronde hiervoor had 
Remco ook al van een andere gi-
gant gewonnen, namelijk Erik Jan 
Geelkerken. Erik Jan bereikte tot 
nu toe dit seizoen elke keer mini-
maal de halve finale, maar bleef 
nu dus steken in de kwartfina-
le. Aan de andere kant van het 
schema blies Rene Kruit het stof 
van zijn pijlen én werkte met suc-
ces aan zijn vorm. Hij won achter-
eenvolgens van Tjitte Miedema 
(zesvoudig speelavond winnaar), 
Danny de Hartog (viervoudig) en 
Kilian Broeren (drievoudig). Rene 
won zelf in het verleden ook zes 
keer de speelavond, maar de laat-
ste keer was precies tien jaar ge-
leden. Rene was dus zeer goed 
bezig en kwam in de finale tegen 
Remco op een 2–1 voorsprong. 
Remco boog deze achterstand 
echter alsnog om in een dikver-
diende overwinning. Het was 
zijn vijfde overwinning ooit. Ray-
mond van de Weiden had een 
mooie 136 finish, maar had de 
pech dat Tibor Hogervorst er met 

een niet minder mooie (of mak-
kelijkere of moeilijkere) 138 finish 
overheen ging. Het was de vier-
de keer ooit dat Tibor de hoogste 
uitgooi van de avond had. 

Dartloze periode van 3 weken
Dit weekend is dus de Dutch 
Open, maar dat zit de agenda 
van de Poel’s Eye niet in de weg. 
Dat zit het carnaval van volgen-
de week echter wel. Hierdoor is 
er pardoes een dartsloze perio-
de van drie weken in Kudelstaart. 
De eerst volgende dartsavond is 
pas weer op 23 februari. Elke dar-
ter kan dan weer zonder opgave 
vooraf meedoen, hoe meer zielen 
hoe meer vreugd. Man, vrouw, 
jong en oud, iedereen speelt door 
elkaar en dankzij het vier niveaus 
systeem komen alle darters zo-
veel als mogelijk op hun eigen ni-
veau terecht. De inschrijving sluit 
om 20.00 uur, deelname kost vier 
euro en de minimum leeftijd is 15 
jaar. Op de website www.poel-
seye.nl is nog meer informatie te 
vinden.

Winnaar Remco (links) naast 
finalist Rene.

Bezoekers altijd welkom!
Eerste biljartwedstrijden op 
nieuwe locatie gespeeld
Aalsmeer - Het was kort dag om 
de tijdens de winterstop de Bil-
jartvereniging te verhuizen van 
de Roerdomplaan naar de nieu-
we locatie aan de Oosteinder-
weg 287; het is gelukt om er een 
mooie biljartzaal van te maken 
met vier vernieuwde tafels en met 
een prachtige bar. Interesse om 
een keer te komen kijken? Altijd 
welkom. De eerste wedstrijden 
zijn er inmiddels ook al gespeeld. 
De spelers van de maandag- en 
dinsdag- en woensdagmiddag-
competities waren de eerste ge-
bruikers van de nieuwe locatie. 
Het was wel even wennen voor 
de biljarters, met name aan de 
opstelling van de biljarttafels,en 
schrijftafels. Het was voor het C1 
team de eerste thuiswedstrijd te-
gen de BV de Plas. Wim Bessel-
se (libre speler )nam het op te-
gen Paul Sassen. Wim Besselse 
verloor de partij in 10 beurten 
met een moyenne van 9.90. Paul 
Sassen maakte in deze moeilij-
ke spelsoort een serie van 68 en 
een moyenne van 22.50. Ton Box-
ce was de enige Aalsmeer spe-

ler die tegen Felix Schuurbiers in 
15 beurten de 12 punten in huis 
hield. Rob ten Brink kreeg klop in 
18 beurten van Wim v/d Weijden. 
Eindstand: Aalsmeer 25 en BV de 
Plas 31 punten. Bij het team van 
Hans Spaargaren was invaller An-
ne Ensing de eerste speler in de 
wedstrijd en hij liet dat ook di-
rect zien door in 19 beurten en 
een serie van 21 Gerhard Zoet te 
verslaan. Hans Spaargaren deed 
zijn 80 caramboles in 24 beurten 
dunnetjes over tegen Bert v/d Lip 
die niet in zijn spel kon komen 
en meer dan de helft van zijn ca-
ramboles te kort kwam. Ook Paul 
v/d Aar maakte zijn 80 carambo-
les in 23 beurten tegen Ton van 
Tol. Eindstand: Aalsmeer 36 en BV 
de Sport 15 punten. Het team van 
Jan Plasmeijer heeft in Ter Aar bij 
BV de Plas een flinke nederlaag 
op gelopen. Eindstand: BV de 
Plas. 33 en Aalsmeer 24 punten. 
Uitslagen Dagcompetitie:
Kot B 47 – Aalsmeer A 36 Punten
Pep B 39 - Aalsmeer B 36 Punten 
Plas F 43 - Aalsmeer C 34 Punten 
Piet Maarsen

Peter Bakker eerste bij 
darten in Middelpunt
Aalsmeer - Op 23 januari be-
gon, na een half uur ingooien om 
acht uur de dartcompetitie in het 
Middelpunt. Bij het begin van de 
strijd scoorde Peter niet zo best. 
Het zat hem niet mee, zeker bij 
de dubbels uitgooien niet, maar 
het tij kan keren en dat gebeur-
de dan ook.
De eerste plaats dus voor Peter. 
Jacco Piet gooide behoorlijk met 
een zekere regelmaat. Dit leverde 
hem de tweede plaats op. De der-
de plaats was voor Kees de Lan-
ge, die verwachtte dit eerst niet, 
maar Kees verrast wel vaker met 
zijn aparte uitgooi berekening. 
Net even anders dan wat er voor 

staat, maar met vaak een goed re-
sultaat. Ben van Dam werd vier-
de, de vijfde plaats was voor Fran-
klin Dolk met een mooie uitgooi 
van 87, Sebastiaan Dolk werd zes-
de, Ted van Galen kwam op de ze-
vende plaats en Hans Dolk werd 
achtste. 
Er is iedere dinsdagavond darten 
in ’t Middelpunt, in de Wilhelmi-
nastraat 55. Iedere dartliefheb-
ber vanaf 16 jaar is welkom. Deel-
name kost 2,50 euro per persoon 
per avond. Eerst kijken of het wat 
voor je is of heb je nog geen ei-
gen pijlen? Er is een oefensetje 
aanwezig. Kom langs vanaf 20.00 
uur.

Aalsmeer - Voor de ploegen van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart 
is afgelopen weekend niet succesvol verlopen. FC Aalsmeer zaterdag 
verloor in Rotterdam van DZB met 2-0. FC Aalsmeer zondag had het 
eerste van Altior thuis als tegenstander en moest in de bezoekers haar 
meerdere erkennen. Eindstand 0-3. RKDES trad eveneens thuis aan te-
gen SJZ. De fans langs de lijn zagen hun Kudelstaartse toppers verlie-
zen met 1-3. Foto: www.kicksfotos.nl

Geen winst voetballers 
van FCA en RKDES

Thijmen Alderden startnummer 1901. Foto: Erik Witpeerd.

Atletiek
Winst Thijmen en Wessel 
op 3e crosscompetitie
Aalsmeer - Op één van de mooi-
ste crossparcoursen die de atle-
ten van AVA de afgelopen jaren 
in de crosscompetitie hebben ge-
had, vond zaterdag de derde ron-
de van de crosscompetitie plaats: 
in het zand van het Goois Natuur 
Reservaat nabij Hilversum.
Thijmen Alderden won de eer-
ste ronde met overmacht, helaas 
moest hij door ziekte de tweede 
ronde missen, maar hij liep zater-
dag samen met teamgenoot Wes-

sel Heil een sterke race op het 5 
kilometer lange parcours. Waar 
beide AV Aalsmeer Running Team 
atleten de eerste 2 kilometer be-
houdend liepen, nam Thijmen 
hierna snel het initiatief door het 
tempo omhoog te gooien en zo 
de race naar zijn hand te zetten, 
wat hem uiteindelijk een ruime 
overwinning opleverde.
Wessel, die Thijmen lange tijd kon 
volgen, finishte sterk lopend op 
een tweede plaats. Milan Bies-

Korfbalcompetitie
VZOD delft onderspit 
tegen Exakwa
Kudelstaart - VZOD 1 werkt een 
pittige reeks af tegen ploegen die 
bovenin de tweede klasse poule 
meedraaien. Zaterdag 27 januari 
werd er met een uitgedunde se-
lectie afgereisd naar Lelystad om 
het op te nemen tegen de korf-
ballers van Exakwa. Twee slechte 
periodes aan de kant van VZOD 
gaven de tegenstander ruimte 
om weg te lopen met een 19-13 
stand als resultaat. VZOD/FIQAS 
begon met Paul te Riele en Han-
na Viet in de basis vanwege het 
ontbreken van Eric Spaargaren 
en Alyssa te Riele. Viet had al een 
wedstrijd van het tweede team in 
de benen. De reserves van VZOD/
FIQAS verloren hun wedstrijd in 
de laatste minuut wat een zeer 
frustrerende uitslag van 13-12 op 
het scorebord zette. De wedstrijd 
van het eerste begon gelijkop-
gaand met mooie scores waarbij 
de 2-2 van Koningen een prach-
tige doorloopbal was, er zouden 
er meer volgen bleek later. Tot 6-6 
waren beide ploegen zeer aan el-

kaar gewaagd. Toen net voor rust 
de eerste van twee zwakke perio-
des van VZOD. Exakwa bleef sco-
ren en kon uitlopen tot de 11-6 
ruststand. Na rust zorgde de in-
vallende te Riele voor de eerste 
score voor de Kudelstaarters in 
lange tijd. Ook Viet scoorde tot de 
12-9. De tweede mindere periode 
van de korfballers brak aan, daar-
door kon de sterke ploeg uit Lely-
stad opnieuw uitlopen naar 18-9. 
Het slotakkoord was voor VZOD/
FIQAS wat de score gelukkig nog 
wat kon opkrikken naar een wat 
meer draaglijke 19-13. 

Zaterdag thuiswedstrijd 
Voor VZOD zitten de punten nog 
in de staart van de competitie, 
eerst zal op zaterdag 3 februari 
koploper Velocitas om 17.30 uur 
op bezoek komen in de Proosdij-
hal. Heen was dit een aantrekke-
lijke wedstrijd die werd gewon-
nen door Velocitas maar waarbij 
VZOD/FIQAS zeker een voldoen-
de scoorde.

Voetbalcompetitie
Selectie praktisch volledig, 
maar verlies FCA zondag
Aalsmeer - FC. Aalsmeer had zich 
meer voorgesteld van de eerste 
wedstrijd na de winterstop. Een 
stop die de Aalsmeerders goed 
uitkwam dit in verband de bles-
sures. Maar dat het zo zou aflo-
pen hadden weinigen voorspeld. 
Praktisch een volledig selectie, 
wat wil je nog meer. Altior was 
gewaarschuwd. De eerste aan-
vallen waren voor de thuisclub, 
maar het vuur was gauw geblust. 
Reeds in de elfde minuut was het 
raak. Altior kreeg een hoekschop 
toegewezen. Het zou een makke-
lijke prooi zijn voor doelman Je-
remaih Veldman, maar deze liet 
zich verrassen door de boomlan-
ge nummer 10, Tom van de We-
ijden, die met zijn hoofd de 0-1 
aantekende. Daar bleef het niet 
bij, amper vier minuten later was 
de nummer 12, Mike Otto die 
gebruik maakte van fouten van 
Mark Schut, en even later de bal 
achter Veldman wist te depone-
ren: 0-2. Wat een deceptie. Wat FC 
Aalsmeer ook probeerde het luk-

te van alle kanten niet. Heel veel 
balverlies, totaal geen lopende 
combinaties, enz. Men probeerde 
het wel, Daimian Veldman en Pas-
ternak, probeerden het in samen-
werking met Daryl Haime om eni-
ge gaten te vinden in de zeer so-
lide verdediging van Altior, maar 
tevergeefs. En als er een gaatje 
was dan was daar altijd nog de 
doelman van Altior, Jeroen Sas-
sen die succes in de weg stond. 
Ook na de eerste helft, was het Al-
tior dat de lakens uitdeelde. 
Ver voor tijd gingen de eerste be-
zoekers al huiswaarts, dan kan 
men nagaan hoe de prestaties 
van hun cluppie waren. De 0-3 
kwam twintig minuten voor tijd, 
het was Rody Blommestein die 
hiervoor tekende. Scheidsrechter 
Chitan, had een zeer rustige mid-
dag, geen meter te veel gelopen, 
maar een oog voor alles.
Komende zondag 4 februa-
ri wacht FC Aalsmeer de uitwed-
strijd tegen Warmunda.
Theo Nagtegaal

Alle prijswinnaars met liggend voorop Recurve koning Boudewijn Kuipers.

Handboogschieten bij Target
Koning, Keizer, Vijzelaar
Kudelstaart - Afgelopen don-
derdag 25 januari werd bij hand-
boogvereniging Target de ko-
ningswedstrijd verschoten. Op 
deze jaarlijkse wedstrijd wordt be-
paald wie zich het komende jaar 
koning, keizer, koningin of her-
tog van de vereniging mag noe-
men. Bij de compoundschutters-
bleek Brandon Vijzelaar de beste 
te zijn. Hij mag zich het komende 
jaar keizer laten noemen, omdat 
hij reeds drie keer aaneengesloten 
koning is geworden. Zijn herauten 
(tweede en derde plaats) zijn res-
pectievelijk Marcel van Rekum en 
Marco Jongkind. Bij de recurve 
klasse was er sprake van een ver-
rassende koning. Boudewijn Kui-
pers had een werelddag en wist 
alle andere schutters voor te blij-
ven. Bij koning Boudewijn horen 
op de tweede plaats heraut Pe-
ter Bouwmeester en derde plaats 
ridder Jan Koopstra. Bij de He-

ren jeugd compound was er spra-
ke van een opmerkelijke presta-
tie van jeugdlid Rick van Gent die 
met 246 punten beter presteerde 
als menig volwassen compound-
schutter. Bij de dames werd Brit-
ney Bos de nieuwe koningin, op 
de voet gevolgd door eerste hof-
dame Carmen Terlouw en twee-
de hofdame Michelle van Dam. 
Bij het houten boogschieten (de 
meest traditionele vorm van de-
ze sport) werd Johan Ruhe hertog 
en hij mag het komende jaar Jean 
Baptist Frigant meenemen als eer-
ste ritmeester en Jos de Vries als 
tweede ritmeester. Opvallend was 
het grote aantal jeugdleden; een 
gevolg van de jeugdopleiding van 
HBV Target onder leiding van trai-
ner Marco Jongkind die deze trai-
ning geeft aan een groep gedre-
ven jeugdleden. Meer weten over 
de handboogsport in Kudelstaart? 
Kijk dan op www.hbvtarget.nl

heuvel die het trio compleet 
maakte, liep niet helemaal fit een 
degelijke race waarmee hij zich 
net als Thijmen en Wessel heeft 
geplaatst voor de finale. Dit geldt 
ook voor de zaterdag afwezige 
Davy en Gregory. Hierdoor zal het 
team op 17 maart compleet aan 
de start verschijnen tijdens de fi-
nale en zo hun eerste plaats in het 
ploegenklassement van afgelo-
pen jaar kunnen verdedigen.
Bij de junioren C was het Graeme 
’t Hoen die, om niet teveel in het 

gedrang bij de start klem te ko-
men zitten, snel van start ging en 
daarna zijn wedstrijd uitstekend 
vervolgde. Dit leverde hem een 
vijfde plaats op en ook Graeme 
heeft zich geplaatst voor de fina-
le in Soest.

NK in Apeldoorn
Over twee weken nemen Thijmen 
en Milan deel aan het NK Indoor 
in Apeldoorn. Thijmen zal hier de 
1500 meter lopen en Milan de 
800 meter.
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