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Avond vol spanning voor alle winnaars in The Beach
Ineke Vos winnaar van de auto 
van de Bloemenzegelwinkeliers

Aalsmeer - De 27 prijswinnaars 
en hun aanhang werden behoor-
lijk in spanning gehouden door 
de organisatie en oud-burge-
meester Joost Hoff scholte, die ge-
vraagd was de uitreiking van de 
prijzen op zich te nemen, werkte 
hier op hilarische wijze aan mee. 
“De spanning stijgt, voelt u ‘m”, al-
dus Hoff scholte nadat een tiental 
winnaars hun prijs overhandigd 
hadden gekregen. De prijzen wa-
ren allen door Bloemenzegelwin-
keliers beschikbaar gesteld en 
varieerden van mooie boeket-
ten, lekkere vis- en vleesschotels, 
bonbons en een stapel boeken 
tot een servies, een uitgebreid 
beauty-pakket, een fl atscreen te-
levisie en dus de hoofdprijs, een 
Kia Picanto.

20.000 Zegelboekjes
Het was een gezellige avond waar 
alle winnaars fl ink verwend wer-
den met koffi  e, thee, gebakjes 
en later op de avond een drank-
je en een snack. Dit jaar was ge-
kozen voor een andere wijze van 
uitreiken van de prijzen. Bij no-
taris Geert Labordus waren uit 
de stapel van liefst 20.000 inge-
leverde zegelboekjes (zo’n 1.000 
meer dan vorig jaar) de 27 win-
naars getrokken. De boekjes wa-
ren vervolgens in enveloppen ge-
stopt en tijdens de prijsuitreiking 
pas opengemaakt. Zelfs de orga-
nisatie wist dus niet wie met wel-
ke prijs naar huis zou gaan. De 
enveloppen waren stevig dicht-
geplakt, de briefopener die aan 

de oud-burgemeester was uitge-
reikt bleek geen overbodige luxe. 
Naarmate de uitreiking vorderde 
verklapte hij steeds meer handig-
heid te krijgen in het openen.
Hoff scholte vergeleek de ac-
tie van de Bloemenzegelwinke-
liers met de postcodeloterij, waar 
miljoenen mensen in heel Ne-
derland aan meedoen, en con-
cludeerde dat de kans op een 
prijs bij de Bloemenzegelwinke-
liers veel groter was. Het was de 
achtste keer op rij dat deze ac-
tie om spaarders extra te trakte-
ren werd gehouden. Zegels spa-
ren van de Bloemenzegelwinke-
liers is een van de oudste spaar-
systemen in Nederland. Een unie-
ke manier van klantenbinding, zo 
zei Hoff scholte, die de onderne-
mers hiervoor complimenteerde. 
“Dat dit nog vele jaren een succes 
mag blijven.”

Hoofdprijzen
De prijswinnaars waren overi-
gens niet alleen afkomstig uit 
Aalsmeer en Kudelstaart. Ook 
winnaars uit De Kwakel, Uithoorn 
en zelfs Nieuw-Vennep werden 
een kleine twee uur in spanning 
gehouden. De hoofdprijs voor 
winnares Ineke Vos kwam als ge-
roepen. De inwoonster vertelde 
een oude auto te rijden, die ei-
genlijk wel aan vervanging toe 
was. Een welkome prijs dus. Van-
af nu rijdt ze rond in een prachti-
ge zwarte Kia Picanto van Van der 
Wal en Vaneman en de Bloemen-
zegelwinkeliers met ook nog eens 

zeven jaar garantie. De tweede 
prijs, een imposante fl atscreen te-
levisie van Hartelust, is gewon-
nen door het echtpaar Douma-
Blom uit Kudelstaart en met de 
derde prijs, een uitgebreid beau-
typakket van Dio Van der Zwaard, 
is eveneens een Kudelstaartse blij 
gemaakt, mevrouw J. de Zanger 
toonde grote blijheid en dank-
baarheid.

Bonnetje
De Bloemenzegelwinkeliers had-
den, net als vorig jaar, nog een ex-
tra prijs in petto. Bij de ontvangst 
was aan alle winnaars een bon-
netje voor de garderobe gege-
ven en de winnaar van dit num-
mer kreeg liefst 250 euro aan ca-
deaubonnen te besteden bij de 
deelnemende Bloemenzegelwin-
keliers. Uit de pot werd nummer 
580 getrokken en de eigenares-
se hiervan zorgde voor een lach-
salvo. Ze wist dat ze het nummer 
had, maar waar was het geble-
ven? Joost Hoff scholte begreep 
het wel. In een tas van vrouwen 
gaan zoveel spullen… Het bon-
netje kwam na enige tijd tevoor-
schijn en winnares Linda van der 
Steeg uit Uithoorn was zichtbaar 
blij met deze grote prijs. Het was 
weer een gezellige en voor de 
winnaars spannende avond. Na 
de uitreiking van alle prijzen werd 
met een drankje nog geruime tijd 
nagepraat. De winnaars keerden, 
na de organisatie bedankt te heb-
ben, tevreden huiswaarts. “Heel 
leuk om mee te mogen maken”, 
aldus één van hen.

Elders in de krant de volledige uit-
slag van de actie, inclusief een 
groot aantal foto’s.
Door Jacqueline Kristelijn

Winnares Ineke Vos (rechts) met Annemieke Treur van de Bloemenzegelwinkeliers en Dirk van der Wal van Van 
der Wal en Vaneman auto’s. Foto: Erik de Rijk

TE HUUR 
Tijdelijke woonruimte

voor 1 persoon

Tel. 0297-322113

Wethouder in gesprek met Connexxion

Openbaar vervoer naar 
Kudelstaart moet beter
Aalsmeer - De Vervoerregio Am-
sterdam heeft een boete uitge-
deeld aan vervoermaatschap-
pij Connexxion vanwege een te 
laag niveau in de kwaliteit van 
de dienstuitvoering per 10 de-
cember 2017 (de datum waar-
op de nieuwe buslijnvoering in-
ging). Wethouder Verkeer en Ver-
voer Robbert Jan van Duijn heeft 
in diverse gesprekken de onvrede 
en klachten overgebracht aan de 
Vervoerregio en Connexxion. Dit 
heeft er, naast het uitdelen van de 
boete, toe geleid dat er op 1 april 
al enige verbetering komt. Daar-
naast onderzoekt de Vervoersre-
gio samen met Connexxion en de 
gemeente of het mogelijk is ver-
dere verbeteringen te realiseren.
Wethouder Robbert Jan van 
Duijn: “De afgelopen maanden 
hebben we intensief met de Ver-
voerregio en Connexxion gespro-
ken. Dit hebben we niet alleen 
gedaan. Ook de regioraadsleden 
hebben er hard aan getrokken 
en alle reacties die ik van inwo-
ners heb ontvangen hebben ons 
ook gesteund. Op korte termijn 
levert dit enige verbetering op. 
Maar ik wil er dringend op wijzen 
dat ik deze verbeteringen slechts 
als eerste resultaat beschouw. De 
buslijnvoering blijft voor verbete-
ring vatbaar.”

Extra bussen in de spits
Wethouder Van Duijn heeft on-
der andere op 19 december 2017 
belangrijkste pijnpunten direct 
besproken met Connexxion en 
de Vervoerregio. De pijnpunten 
zitten met name in Kudelstaart 
vanwege de lage frequentie in 
de spits en het wegvallen van 
de nachtbus. Voor het probleem 
van de frequentie tijdens de spits 
heeft Connexxion inmiddels aan-
gegeven de spits te verlengen tot 
9.00 uur waardoor er per 1 april 
vier bussen tussen 7.00 en 8.00 
uur rijden en drie tussen 8.00 en 
9.00 uur. Het probleem van de 
nachtbussen blijft voor de wet-
houder een belangrijk onder-
werp van gesprek.

Ook winstpunten
Eind 2016 won vervoermaatschap-
pij Connexxion de concessie Am-
stelland en Meerlanden. Dit be-
tekent dat zij het exclusieve recht 
heeft om minimaal de komende 
tien jaar in deze regio het openbaar 
vervoer te verrichten. Dit leverde 
winstpunten op voor Aalsmeer en 
de regio, zoals een nieuwe snelle 
R net buslijn 342 naar luchthaven 
Schiphol (die ook ’s nachts rijdt) en 
een forse frequentieverhoging op 
de verbinding Aalsmeer en Am-
sterdam (lijn 357).

Boetes na teveel alcohol
Aalsmeer - Op zondag 4 februari 
om kwart over twee in de nacht is 
een 36-jarige man uit Hellevoet-
sluis betrapt op rijden onder in-
vloed van alcohol. Agenten za-
gen tijdens een snelheidscontro-
le op de Oosteinderweg dat de 
bestuurder veel moeite had om 
zijn auto in te parkeren. De man 
heeft moeten blazen. Hij blies 
325 Ugl. De man heeft een rijver-
bod van twee uur gekregen. Op 
maandag 5 februari om half een 
in de nacht is nog een bestuurder 

in de kraag gevat vanwege teveel 
alcoholgebruik. De bromfi etser 
werd gespot op de Kudelstaart-
seweg. In eerste instantie negeer-
de de 20-jarige Aalsmeerder het 
stopteken van de politie, maar 
hij besloot later toch te stoppen. 
De bromfi etser heeft moeten bla-
zen en in het bureau stokte het 
ademanalyseapparaat bij 235 
Ugl. De inwoner heeft een rijver-
bod van drie uur gekregen. Beide 
bestuurders moeten zich ook ver-
antwoorden bij justitie.

Aalsmeer - De politie heeft al 
verschillende meldingen binnen 
over overlast bij en in het bushok-
je in de Spoorlaan, hoek Ophelia-
laan. Een groep wat oudere man-
nen gebruiken het hokje als ver-
blijfplaats. Er wordt hierbij alco-
hol gedronken uit koffi  ebeker-
tjes. Niet heel erg, maar asociaal 

is toch wel dat ze het bushokje 
ook gebruiken als urinoir. Agen-
ten hopen bericht te krijgen van 
inwoners als de mannen weer 
in het bushokje zitten. Dit om 
hen aan te spreken op hun on-
aanvaardbare gedrag. De politie 
is hiervoor bereikbaar via 0900-
8844. 

Van bushokje tot hangplek

Sokkendief in 
kraag gevat
Aalsmeer - Op vrijdag 2 febru-
ari om elf uur in de ochtend is 
een winkeldief op heterdaad 
betrapt in een kledingzaak in 
de Ophelialaan. De 46-jarige 
man zonder vaste woon- of 
verblijfplaats dacht de winkel 
uit te kunnen lopen met drie 
paar sokken. De man is door 
de politie aangehouden voor 
verhoor. Hij heeft een dag-
vaarding gekregen.

Onderkoeld 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op maandag 5 fe-
bruari om half zes in de mid-
dag kreeg de politie een mel-
ding dat er een onwel per-
soon zat op een van de bank-
jes op het Molenplein. Agen-
ten en de ambulancedienst 
zijn een kijkje gaan nemen. 
De man oogde warrig, sprak 
traag en bibberde enorm. De 
41-jarige man zonder vaste 
woon- of verblijfplaats toon-
de onderkoelingsverschijnse-
len. Omdat ook zijn pupillen 
verschillend van grootte wa-
ren is besloten de man naar 
het ziekenhuis te vervoeren 
vanwege een mogelijke neu-
rologische afwijking.

Ze was er helemaal beduusd van, zelfs toen ze al in de auto zat en 
uitleg kreeg van dealer Dirk van der Wal. Ineke Vos is de winnares 
van de Kia Picanto, de hoofdprijs van de actie van de Bloemenze-
gelwinkeliers. Donderdagavond 1 februari vond in de veilingzaal 
in The Beach de prijsuitreiking plaats.
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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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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

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

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. J.F. 
Ezinga uit Lunteren en 16.30u. 
met ds. J.W. Ploeg uit Heuke-
lum.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag en woensdag 17u. 
in Kloosterhof Woordcommu-
nieviering met N. Kuiper. Zon-
dag om 9.30u. Eucharistievie-
ring m.m.v. klein koor, 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof en 
woensdag 20u. Eucharistievie-
ring in Karmelkerk

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

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. B. Steenwijk, Nijkerk. 

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 10u. Oecumenische 
viering in De Spil. Aswoens-
dag 18.45u. Eucharistieviering 
in St. Jan.

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 
12 februari met ds. Oscar Lo-
huis. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33 vanaf 
20u. Op 20 februari met Peter 
Slagter. Thema: De wijsheid 
van Prediker.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met dhr. Boude-
wijn van Schoonhoven.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst in Floragebouw, 
Bilderdammerweg 116. Spreker: 
Willem Plaizier. Babyoppas, kin-
der- 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 Geijl-
voet. Afscheid organist Theo 
Valk. Collecte: Partnerge-
meente. Oppas op aanvraag: 
oppas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

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

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
S. Zijlstra uit Heemstede. Or-
ganist: M. Noordam. Om 19u. 
Check In.

 - Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag Dienst om 
10u. met ds. K.W. de Jong uit 
Woerden. Organist: Joh. v/d 
Zwaard. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Bart Doorn-
weerd. Babyoppas en aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 
Dovenvertolking en vertaling 
in het Engels.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

 Zondag 11 februari

Nieuwe locatie voor het 
Financieel Café
Aalsmeer - Het Financieel Café 
heeft een nieuwe locatie. Vanaf 
14 februari zal het Financieel ca-
fé plaatsvinden in het gebouw in 
de Zijdstraat 53, naast de Binding. 
Inwoners kunnen bij het Financi-
eel café terecht voor vragen op fi-
nancieel gebied, zoals budgettips 
en hoe besparen op vaste lasten 
en overige uitgaven. Wie weet le-
vert dat nog geld op! Maar inwo-
ners kunnen ook terecht voor di-
gitale hulp (gebruik DigiD, Be-
richtenbox), hulp bij formulieren, 
brieven, vragen over inkomens-
voorzieningen of bellen met een 
instantie. De vrijwilligers van het 
Financieel Café geven gratis in-
formatie en advies en privacy 

is gewaarborgd. Inwoners kun-
nen zonder afspraak elke twee-
de woensdag van de maand bin-
nen lopen in Aalsmeer van 9.30 
tot 12.30 uur in de Zijdstraat 53 . 
Het eerstvolgende Financieel Ca-
fé is op 14 februari. 
Iedere derde dinsdag van de 
maand zijn inwoners welkom in 
Kudelstaart van 12.30 tot 14.30 
uur in Place2bieb aan de Graaf 
Willemlaan 1. De eerstvolgende 
middag is 20 februari.
Voor vragen over het Financi-
eel café kan contact opgenomen 
worden via 020-543 0430. Het Fi-
nancieel Café is een initiatief van 
Participe Amstelland, Humanitas 
en Dock.

Heeft u een naaste met 
psychische problemen?
Amstelland - Leven met iemand 
met psychische problemen heeft 
vaak ook voor u grote gevolgen. 
Voor u als partner, ouder, zoon, 
dochter, zus, broer, vriend(in) 
zijn vragen als ‘hoe kan ik met de 
problemen omgaan, hoe geef ik 
steun en zorg ik ook goed voor 
mezelf?’ belangrijk. Met deze vra-
gen kunt u bij Prezens terecht 
voor het familiespreekuur en de 
groepscursus voor familieleden 
en andere naastbetrokkenen. De 
groepscursus wordt gegeven in 
samenwerking met Mantelzorg 
en Meer.
 
Familiespreekuur
Familieleden en andere naast-
betrokkenen kunnen voor indi-
viduele gesprekken gebruik ma-
ken van het familiespreekuur. In 
deze gesprekken staat u zelf cen-
traal. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden.
 
Groepscursus 
Op dinsdag 13 maart start er een 
groepscursus ‘Omgaan met psy-
chische klachten’ voor familiele-

den en naastbetrokkenen. De-
ze vindt van 14.30 tot 17.00 uur 
in De Amstelmere aan de Laan 
van de helende meesters 433 in 
Amstelveen. De cursus bestaat 
uit 8 bijeenkomsten en is be-
doeld voor inwoners van de re-
gio Amstelland. Deelname is kos-
teloos. Bel voor meer informa-
tie over het familiespreekuur en 
de groepscursus en voor aanmel-
ding Prezens via 088-7885015 of 
stuur een mail naar: preventie@ 
prezens.nl.

Thema-avond 
over autisme
Amstelveen - Voor ouders en 
mantelzorgers van een kind met 
autisme organiseert de ouder-
contactgroep van Mantelzorg & 
Meer op dinsdag 13 februari een 
interactieve avond vol met in-
formatie, film, en het uitwisselen 
van tips en ervaringen. Mantel-
zorgmakelaar Corry Brouwer gaat 
in op de combinatie van werk en 
mantelzorg en vertelt welke mo-
gelijkheden er zijn voor onder-
steuning. 
De thema-avond wordt gehou-
den in de Buurtkamer, MOC ge-
bouw aan de Lindenlaan 75 te 
Amstelveen. Het programma 
duurt van 19.30 tot 21.45 uur. In-
loop vanaf 19.15 uur met koffie 
en thee. De toegang is gratis. 
Aanmelden kan via oca.amstel-
veen@gmail.com. Informatie bij 
Igna Stolwijk: 06-41421672 en bij 
Mantelzorg & Meer: 020-3335353, 
via e-mail info@mantelzorgen-
meer.nl of ga naar de agenda op 
www.mantelzorgenmeer.nl.

Leerzame trainingen bij 
Participe Amstelland
Aalsmeer - Participe Amstelland 
(voorheen Vita Amstelland) biedt 
dit voor- en najaar weer verschil-
lende trainingen aan. De trainin-
gen vinden in groepsverband 
plaats op verschillende locaties. 
Het gaat om de volgende trainin-
gen:
Assertiviteitstraining: Voor het le-
ren herkennen en aangeven van 
je eigen grenzen. Waardoor je 
werkt aan meer zelfvertrouwen.
Training Omgaan met geld: Je 
leert budgetteren, ordenen van 
je administratie en het maken 
van een jaarbegroting. 

Training Lichter leven: Voor men-
sen die vastzitten in hun situatie. 
In de training leer je grenzen ver-
leggen en in beweging te komen. 
Training Empowerment: Voor 
mensen die een slechte of ge-
weldservaring hebben gehad in 
hun relatie. Je leert kijken naar je 
eigen behoeften in een relatie en 
hiernaar te handelen.
Bel voor aanmelding naar: 020-
5430430 of stuur een mail naar: 
team.aalsmeer@participe.nu 
Meer informatie is te vinden op 
de website: www.vita-amstel-
land.nl

Peuter-instuif 
bij Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 14 fe-
bruari van 9.30 tot 11.30 uur is 
er inloop en ontmoeting in Oost-
Inn. Onder het genot van een 
kopje koffie of thee even met el-
kaar voor een praatje en wat ge-
zelligheid. Tevens is er van 9.30 
tot 10.30 uur de peuter-instuif. 
Samen met je kindje in de leeftijd 
tot 4 jaar spelen, zingen, dansen 
en een werkje maken.
Belangstellenden zijn hartelijk 
welkom in de Oost-Inn in de Mi-
kado, Catharina-Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-321636 of kijk op de web-
site www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Flyer van Zin-Inn is uit
Aalsmeer - Wat hebben Lesbos, 
narcisme en de dood met elkaar 
te maken? Waar kan je mediteren, 
dansen, films kijken en eten? Hoe 
kunnen duurzaamheid, maat-
schappelijke betrokkenheid en 
levensbeschouwing samen ko-
men? Het antwoord daarop is de 
Zin-Inn. Bij de Zin-Inn worden le-
zingen georganiseerd over vluch-
telingen op Lesbos, over psycho-
dynamica en narcisme en over 
uitvaarten door de tijd heen. 
Maar, er is ook ruimte voor me-
ditatie in de vastentijd, Sacra-
le dans staat op het programma, 
de deelnemers leren van de spi-
ritualiteit van Ilona, durven gek 
te doen tijdens de kliederkerk en 
er zijn filmavonden en maaltijd-
groepen. Daarnaast is iedereen 
van harte welkom bij Schoner Zo-
mer, de kleding- en speelgoed-
beurs én de avond van de levens-

beschouwing. Wat de Zin-Inn ei-
genlijk wil zeggen: Er is weer een 
vol programma samengesteld 
voor het voorjaarsseizoen. Er is 
veel moois te zien, te beleven, te 
bespreken en zelfs te proeven. Bij 
de Zin-Inn van de Doopsgezinde 
Gemeente zetten ze zich in voor 
gesprek en ontmoeting. Het pro-
gramma is samenbindend en vre-
destichtend en spitst zich toe op 
geloof, zingeving en maatschap-
pij. Meer informatie en de volledi-
ge flyer kunt u ontvangen via zi-
ninn@dgaalsmeer.nl. Daarnaast 
zijn uitgebreidere teksten over al-
le activiteiten te vinden op www.
dgaalsmeer.nl. Zo mist u nooit 
een verrijkende en verdiepende 
activiteit. Hier kunt u ook meer in-
formatie ontvangen over de Pas-
se Partout, een jaarkaart voor al-
le activiteiten voor maar 25 euro 
per persoon. 

Wegens verbouwing Oude Veiling
Taalpunt tijdelijk gesloten
Aalsmeer - In verband met de 
verbouwing van De Oude Veiling 
is de bibliotheek gesloten van 12 
tot en met 24 februari. Dat heeft 
tot gevolg dat Het Taalpunt op 13 
en 20 februari ook niet bereikbaar 
is in de bieb en Het Taalcafé dus 
ook twee weken gesloten is.
Daarna kunt u op dinsdag tussen 
11.00 en 13.00 uur weer bij Het 
Taalpunt terecht om inlichtingen 
te vragen als u iemand zou wil-
len helpen, die problemen heeft 
met de Nederlandse taal of als u 
zelf hulp zou willen krijgen. En ’s 
middags van half 2 tot half 3 kan 

er gezellig gepraat (en gelachen) 
worden in het Taalcafé waar op 
allerlei manieren geoefend wordt 
met de Nederlandse taal.

Voorleesexpres
Nieuw bij Het Taalpunt is de Voor-
leesexpres. Vindt u het leuk om 
20 weken te gaan voorlezen voor 
een of meer kinderen in een ge-
zin? Kom dan ook eens naar Het 
Taalpunt! Vanaf 27 februari zijn 
de vrijwilligers er iedere dinsdag 
weer tussen 11.00 en 13.00 uur 
in de bibliotheek aan de Markt-
straat. 

Maaltijdsoepen op menu 
van Open Hof keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 16 febru-
ari om 18.00 uur wordt er weer 
een maaltijd geserveerd in het 
Baken in de Sportlaan 86. Op het 
menu van de Open Hof keuken 
staan maaltijdsoepen. De kos-
ten bedragen 4.50 euro per per-
soon. Vanaf 17.45 uur is de deur 
open en de maaltijd eindigt om 

ongeveer 20.00 uur. Het doel van 
de Open Hof Keuken is ontmoe-
ting en is voor iedereen toegan-
kelijk. Opgeven voor deze gezel-
lige en smakelijke activiteit kan 
via diaconie@pgaalsmeer.nl of 
bel het nummer van de diaco-
nie: 06-41700923 tot zondag 11 
februari.
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8 FEBRUARI
 Informatiebijeenkomst over 

dementie bij Inloopcentrum 
in Irene, Kanaalstraat vanaf 
19.30u.

 Start Carnaval met De Pret-
peurders in Poelgilderdam 
(Kudelstaart). Donderdag uit-
deelavond, 20 tot 22u. in 
Dorpshuis.

 Hardcore café in N201, Zwar-
teweg 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.

 Expositie aquarellen en glas-
kunst in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donder-
dag tot en met zondag van 14 
tot 17u. 

 Expositie foto’s van Tobias Ro-
the in gemeentehuis. Te be-
zichtigen tijdens openings-
uren.

 Expositie Hans Nieuwenhuij-
zen bij Fysiotherapieprakijk, 
Kudelstaartseweg. Open: Da-
gelijks 8 tot 18u.

9 FEBRUARI
 Koppelaarten bij BV Horn-

meer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 20u.

 Bandbrouwerij vanaf 20u. met 
optreden Lucky 13 (vanaf 22u) 
in N201, Zwarteweg.

 Jeugdcarnaval bij Pretpeur-
ders in Dorpshuis Kudelstaart, 
19-22u.

 Expositie Woensdagavond 
Werkschuit schilders bij wijk-
punt Voor Elkaer, Nobelhof 1 
in Kudelstaart.

10 FEBRUARI
 Kindercarnavalsoptocht, Pret-

peurders Kudelstaart. Start bij 
Dorpshuis om 13.11u.

 Prinsenbal bij Pretpeurders 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 
20.11u

 Pop en rock door Daniel Roos 
en band in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u.

 Las Vegas Party in café Sport-
zicht, Sportlaan vanaf 21u.

 Expositie ‘In stelling’ in Crash 
Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug. Open iede-
re zaterdag 11 tot 16u. 

 Expositie Bloemrijke kunst 
in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg. T/m 25 maart 
iedere zaterdag en zondag 
open 13-17u.

11 FEBRUARI
 Vogelbeurs De Rijsenvogel in 

SCW-gebouw, Konnetlaantje, 
Rijsenhout van 9.30 tot 13u.

 Wandelen met IVN Amstel-
veen langs de Poel. Start 10u. 
Urbanuskerk Bovenkerk. 

 Grote carnavalsoptocht in 
Poelgilderdam. Start om 
11.41u. bij Dorpshuis Ku-
delstaart.

 Concert met Ernst de Corte in 

De Reede, Rijsenhout vanaf 
14u.

 Inloopmiddag voor 65+ bij 
Doopsgezinde Gemeente, 
Zijdstraat 55 van 15 tot 16.30u.

 The Hoodoo Monks live in The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 16u.

12 FEBRUARI
 Lezing over huiskeuringen 

bij Viva Aquaria in buurthuis 
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.

 Blauwe Maandag bij carna-
valsvereniging De Pretpeur-
ders in Dorpshuis Kudelstaart 
v/a 20u.

13 FEBRUARI
 Computerhulp Aalsmeer in ’t 

Hofplein, Clematisstraat van 
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag 
en donderdag.

 Prins Marco van Pretpeurders 
op bezoek bij wijkpunt Voor 
Elkaer in Kudelstaart vanaf 
11u.

 OVAK-middag over Austra-
lië in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat, 14u.

 Carnaval voor jeugd van vroe-
ger met de Pretpeurders in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 
14.11u.

 Schilderles met Henk van 
Utrecht in wijkpunt Voor El-
kaer, Kudelstaart, 14.30 tot 
16.30u.

 Kaarten bij Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 
20u.

14 FEBRUARI
 Inloop bij Oost-Inn van 9.30 

tot 11.30 uur in De Mikado, Ca-
tharina Amalialaan 66.

 Financieel café in De Binding, 
Zijdstraat van 9.30 tot 12.30u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Operamiddag bij Nivon in 
Parklaan 26a vanaf 14u.

 Optreden Aqua-Azul (Indisch) 
in grote zaal zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad vanaf 
15u.

 Vergadering Adviesraad in ge-
meentehuis vanaf 15u.

 Valentijnsconcert in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 19.30u.

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.

 Bingo-avond BV De Pomp in 
‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 
20u.

15 FEBRUARI
 Ouderensoos in het Mid-

delpunt, Wilhelminastraat, 
13.30u.

 Speelavond DES in De Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.

▲

Afgelopen zaterdag werden de be-
zoekers van Joppe getrakteerd op 
stevige rock door The Timers. Het 
café in de Weteringstraat presen-
teert om de twee weken livemuziek. 
Alvast noteren: Zaterdagavond 17 
februari gaan de spots aan voor de 
band B-Loose.

De jazzcommissie van KCA had af-
gelopen zaterdag de meestergi-
tarist Jesse van Rulle uitgenodigd. 
Het talent liet voor een vol Bacchus 
van zich horen samen met Clemens 
van der Feen en Martijn Vink.

Inschrijving Kunstroute 
Aalsmeer 2018 geopend
Aalsmeer - Kunstenaars die 
de Kunstroute Aalsmeer 2018 
van Stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer met hun deelname tot 
een geweldig feest van de kun-
sten willen maken, kunnen zich 
vanaf nu tot 15 mei aanstaande 
aanmelden. 

Uniek en inspirerend
De Kunstroute Aalsmeer is een 
uniek en inspirerend evenement 
met landelijke bekendheid dat 
jaarlijks plaatsvindt in het der-
de weekeinde van september. 
In 2018 is dat op zaterdag 15 en 
zondag 16 september. 
Tijdens de 21e editie van de Kuns-
troute Aalsmeer worden weer 
meer dan 100 binnen- en bui-
tenlandse kunstenaars, dichters 
en musici verwacht. Zij zullen in 
één weekend aan meer dan 2000 

bezoekers op 25 unieke locaties 
hun ‘kunsten’ vertonen: schilde-
rijen, aquarellen, tekeningen, gra-
fieken, beelden, fotografie, kera-
miek, sieraden, poëzie, jazz, klas-
sieke muziek, pop en wereldmu-
ziek. Kortom: een bundeling van 
krachten die weer garant zal staat 
voor een enerverend en verras-
send weekend vol kunst en cul-
tuur!
Kunstenaars kunnen zich tot 15 
mei 2018 inschrijven op de web-
site van KCA. De directe link voor 
inschrijving is http://www.skca.
nl/Contact/Kunstroute-aanmel-
den. Daar zijn ook de deelna-
mevoorwaarden te vinden. Voor 
meer informatie kan contact op-
genomen worden met Gijs van 
den Haak (gijsvandenhaak@out-
look.com), coördinator KCA Kuns-
troute. 

Optreden Lucky 13 tijdens 
Bandbrouwerij in N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 9 
februari is er een speciale Band-
brouwerij met een optreden van 
coverband Lucky 13! Heerlijke gi-
taarpartijen, strakke baslijnen, in-
drukwekkende drums en ijzer-
sterke vocalen die staan als een 
huis heeft coverband Lucky 13 
maar één missie! Een muzikaal 
feestje! Zoveel mogelijk men-
sen meenemen op een onverge-
telijke muzikale reis. Zij laten de 
klassiekers herleven met hun en-
thousiasme en professionaliteit. 
Met een internationale bezetting, 

speelt Lucky 13 het dak van alle 
feesttenten, cafés, zalen en festi-
vals af! 
Uiteraard is er verder gewoon 
Bandbrouwerij, zoals je gewend 
bent, en zijn alle oefenruimtes 
van het muziekcentrum aan de 
Zwarteweg beschikbaar. Het op-
treden is rond 22.00 uur in de 
zaal. Een extra goede reden om 
langs te komen, ook als je zelf 
geen muzikant maar wel muziek-
liefhebber bent!
N201 is open vanaf 20.00 uur, en-
tree is gratis.

Muzikale duizendpoot in Aalsmeer
Zaterdag Daniel Roos 
met band in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 10 febru-
ari kan in Bacchus genoten wor-
den van een optreden van de Da-
niel Roos Band. Zanger, pianist en 
songwriter Daniel Roos (Gorin-
chem, 1987) speelt al jaren veel in 

binnen- en buitenland als barpia-
nist en met zijn eigen muziek. Ge-
inspireerd door artiesten als Billy 
Joel en Elton John maakt hij me-
lodieuze, soulvolle piano-geba-
seerde pop en rock. Daniel komt 

Carnaval met Prinsenbal en 
optochten in Poelgilderdam
Kudelstaart - Het jaarlijkse car-
naval staat voor de deur en in het 
tot Poelgilderdam omgetoverde 
Kudelstaart gaat dit feest groots 
gevierd worden met diverse ac-
tiviteiten voor alle leeftijden en 
georganiseerd door de Pretpeur-
ders. 
De carnavalspret begint van-
avond, donderdag 8 februari, 
al met de loting voor de volgor-
de van de optocht. Deze bijeen-
komst is van 20.00 tot 22.00 uur 
in het Dorpshuis. Op vrijdag 9 fe-
bruari presenteert de Pretpeur-
ders het jeugdcarnaval van 19.00 
tot 22.00 uur. De mooist verkle-
de persoon krijgt een prijs. Op za-
terdag 10 februari staat de kin-
deroptocht op het programma. 
De start is om 13.01 uur en ver-

zamelpunt is de parkeerplaats 
achter het Dorpshuis en in de 
avond wacht het altijd heel gezel-
lige prinsenbal vanaf 20.11 uur in 
het Dorpshuis. Zondag 11 febru-
ari kan Aalsmeer en Kudelstaart 
weer uitlopen voor de grote op-
tocht met prachtig versierde kar-
ren. De start is om 11.41 uur bij 
het Dorpshuis. 
Op 12 februari is het Blauwe 
Maandag vanaf 20.11 uur en dins-
dag 13 februari vanaf 14.11 uur is 
er alle aandacht voor de jeugd 
van vroeger. Ook deze twee ac-
tiviteiten vinden plaats in het 
Dorpshuis. Het carnaval wordt af-
gesloten met het halen van het 
askruisje op woensdag 14 febru-
ari om 18.45 uur in de naastgele-
gen RK Kerk St. Jan Geboorte. 

Een middagje energieke blues 
Optreden Hoodoo Monks 
zondag in The Shack
Oude Meer - The Shack mag zon-
dag 11 februari de driemansfor-
matie Hoodoo Monks uit Eindho-
ven verwelkomen op haar podi-
um. “Een trio met ballen. Een mu-
zikale hoogmis, je moet het mee-
maken en gezien hebben want 
zij zijn the coming thing in Neer-
lands blueslandschap”, aldus de 
recensie van Rootstime, en de uit-
baters van The Shack sluiten zich 
hier maar al te graag bij aan. Een 
superenergiek trio op bluesharp 
gitaar en drums dat rauwe blues 
ten gehore brengt, puur en on-
versneden, met een aansteke-
lijk enthousiasme gebracht, wat 
dan weer resulteert in een leven-
dige interactie met het publiek. 
Eén ding is absoluut zeker, je 
krijgt waar voor je geld, want de-
ze Brabantse mannen staan ga-
rant voor een voortreffelijke live-
show. Vandaar dat ze ook een 
veelgevraagd band zijn in Neder-
land en omstreken, en dan op po-
dia waar ze op hun best zijn; niet 
te groot en dicht bij het publiek. 
Het trio houdt de vaart er flink in, 
Van Tilburg blaast zijn harp bijna 
aan flarden, Maypole ranselt zijn 
drums en met het strakke gitaar-
werk van Estebanis is ook hele-

maal niets mis. Een stel fantasti-
sche muzikanten die het publiek 
opwarmt en meeneemt op een 
swingende bluesreis! 

The Doors en Johnny Cash
Op veler verzoek terug op het po-
dium in The Shack: Vrijdag 16 fe-
bruari Tribute to The Doors. Vo-
rig jaar stond deze band in een 
bomvolle Shack gevuld met een 
laaiend enthousiast publiek. Een 
herhaling van dit optreden kon 
gewoonweg niet uitblijven! Een 
unieke beleving die je mee moet 
maken! Reserveren is niet ver-
plicht, maar wel mogelijk indien 
je hier zeker bij wilt zijn. Mail dan 
naar: info@the-shack.info 
Zondag 18 februari: Boys Named 
Sue, tribute to Johnny Cash. De 
energie, opwinding, rebellie en 
ontroering die Cash opriep, die 
kun je terugvinden bij een Boys 
named Sue optreden. Ze laten al-
le facetten van Johnny Cash ho-
ren. Zondagmiddag 11 februari 
is The Shack open om 15.00 uur 
en aanvang van het optreden 
van Hoodoo Monks is om 16.00 
uur. Entree 10 euro. Voor alle in-
fo: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Op woensdag 14 februari in Bacchus
Valentijnsconcert met 
mooie liefdesliedjes
Aalsmeer - Je geliefde verrassen 
met een romantisch avondje uit 
of wil je gewoon genieten van 
prachtige muziek en ludieke ver-
halen of gedichten? 
Kom dan naar Bacchus op woens-
dag 14 februari voor een optre-
den van de Judith Glasbeek for-
matie met Merel Meijdam op 
zang, John van de Polder op gi-
taar, Judith Glasbeek op fluit en 
enkele gastmusici. De mooiste 

liefdesliedjes van onder ande-
re Amy Winehouse, Adèle, Bru-
no Mars, Mozart, Ierse folk en een 
Franse chanson begeleid door 
accordeon, dwarsfluiten, piano 
en cajon worden ten gehore ge-
bracht tijdens dit concert op Va-
lentijnsdag. 
Het optreden op 14 februari be-
gint om 19.30 uur in cultureel ca-
fé Bacchus in de Gerberastraat. 
Toegang: Uw gift. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Concert-ukelele
‘Motion’ € 49,95

(adviesprijs € 59,95)

Keyboard
'Medeli' € 158,-

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

E� ectpedaaltjes
X-Vive vanaf € 55,-

Concert-ukelele
NIEUW:

(adviesprijs € 59,95)
TIP:NIEUW:

AANBIEDING:

uit een muzikale familie; twee 
ooms waren zanger en toetsenist 
van beroep en zijn vader had ooit 
een achtergrondmuziekbedrijf. 
Door de stapels mix-tapes die hij 
als jochie op zolder vond, raakte 
hij al jong gefascineerd door mu-
ziek uit de jaren zestig en zeven-
tig; een invloed die goed terug te 
horen is in zijn eigen composities. 
Naast zijn activiteiten als barpia-
nist speelde Daniel Roos de afge-
lopen jaren met zijn eigen bands 
en als toetsenist bij andere for-
maties, bracht enkele cd’s in ei-
gen beheer uit, deed studiowerk 
met en voor andere artiesten 
en componeerde en produceer-
de muziek voor film- en theater-
producties. Ook heeft hij meer-
dere jaren de Haagse cabaretier 
Sjaak Bral muzikaal begeleid tij-
dens zijn oudejaarsconferences. 

Dit jaar tourt deze muzikale dui-
zendpoot met zijn Piano Man 
Band, een tribute aan Billy Joel en 
Elton John. Met deze tribute Band 
zal hij in maart Bacchus aan doen, 
maar eerst komt de pianist en 
zanger aanstaande zaterdag 10 
februari met zijn band naar het 
culturele café in de Gerberastraat 
voor een swingend optreden. De 
band bestaat naast Daniel Roos 
uit Ross Frigge op gitaar en zang 
en Bas Lavooy op drums en zang. 
Bacchus is open vanaf 21.00 uur. 
Entree: Uw gift.







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.

- 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.

TERINZAGELEGGING CONCEPT ALGEMENE 
SUBSIDIEVERORDENING AALSMEER 2018 

De gemeente Aalsmeer maakt bekend dat ter inzage ligt 
het concept van de Algemene subsidieverordening Aals-
meer 2018. Bovengenoemde concept ligt ter inzage t/m 
23 maart 2018: 
a. in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer 
 bij de balie Bouwen & Vergunningen
b. langs elektronische weg, raadpleegbaar via 
 www.aalsmeer.nl
Een ieder kan binnen de termijn van ter inzage legging 
schriftelijke zienswijzen indienen bij burgemeester en 
wethouders tav Subsidiebureau Aalsmeer (team Samenle-
ving), Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak ma-
ken met de heer J.E. Bokma, tel. 020-540 4051.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
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. 
- Uiterweg 419, 1431 AM (Z-2018/005423), het reno-

veren van de jachthaven, het maken van een horeca-
gelegenheid en een werkloods en het oprichten van 
een sport en spel-accommodatie op de naastgelegen 
Westeinderplassen-eilanden

- Beethovenlaan 90-94, 1431 WZ (Z-2018/005444), 
het maken van een nieuwe aanbouw aan de achterge-
vel van Ons Tweede Thuis. 

- Hornweg 318 a, 1432 GT (Z-2018/005835), het plaat-
sen van een houten aanbouw aan de achterkant van 
de woning

- Geraniumstraat 46, 1431 SR (Z-2018/006387), het 
realiseren van een dakopbouw met een dakkapel op 
de voor- en achtergevel

- Hornweg 242, 1432 GT (Z-2018/006358), het uitbrei-
den van een bedrijfsruimte

- Oosteinderweg 221, 1432 AT (Z-2018/006713), het 
plaatsen van een erker aan de voorgevel

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen 
zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo 
verlengd:
- Jupiterstraat 24, 1431 XB (Z-2017/063410), het ver-

nieuwen en vergroten van de dakkapel aan de voor-
zijde van de woning. De beslistermijn is verlengd met 
zes weken

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergun-
ning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in 
het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Herenweg 66 A, 1433 HB (Z-2017/060970), het aan-

brengen van stortstenen met vlonder als oeverbe-
scherming langs de oostelijke strekdam. Verzonden: 
30-1-2018

- Clauslaan 13, 1432 JL (Z-2017/060730), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. 
Verzonden: 2-2-2018

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:
- Stommeerkade ter hoogte van nr. 37, 1431 EK (Z-

2017/058540), het realiseren van een aanlegsteiger 
voor pleziervaart. Verzonden: 01-02-2018

- Hornweg 269, 1432 GL (Z-2017/060530), het kappen 
van een kastanjeboom. Verzonden: 2-2-2018

- Aalsmeerderweg 422 (Sectie B, nr. 85), 1432 EG (Z-
2017/060645), het kappen van bomen. Verzonden: 
2-2-2018
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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.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Wagemaker M. 24-05-1996 31-01-2018

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

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 Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Gorzeman M. 06-08-1954 30-01-2018
Verkaik N.A. 17-11-1950 30-01-2018

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;

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 316, 1432 BD (Z-2018/000065), het 

plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel. Verzon-
den: 31-01-2018. Toelichting: het project is vergun-
ningsvrij

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning (ligplaatsvergunning), 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen 
zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo 
verlengd:
- Uiterweg 27 ws 28a, 1431 AS (Z-2017/061021), het 

vervangen van het woonschip voor recreatief gebruik. 
De beslistermijn is verlengd met zestien weken. 

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 (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is 
aangevraagd:
- Jac. P. Thijsselaan 18, 1431KE (Z-2018/005497), 

Sponsorloop Wellantcollege op 11 april 2018, ont-
vangen 30 januari 2018

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.



Klaverjassen bij 
Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? Ieder-
een is van harte welkom bij kla-
verjasclub de Geluksvogels. Het 
hele jaar door op de woensdag-
avond in het Dorpshuis te Ku-
delstaart om 20.00 uur. Op 31 ja-
nuari is Marry Akse eerste gewor-
den met 5489 punten, Jan Ramp 
werd tweede met 5284 punten 
en Guda Kluinhaar derde met 
5281 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Ati van der Lugt 
met 3623 punten
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COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster ver-
wijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 
- Route door Aalsmeer (Z-2018/002374 ) Co-Cycling 

Tour 2018 op 9 juni 2018, verzonden 1 februari 2018 
De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen 
bedenkingen afgegeven. De gemeente Amsterdam neemt 
een eindbesluit over de vergunningaanvraag 

Inzage
De bijbehoren 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.

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

TER INZAGE
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 bestemmings-
plan “Uiterweg – Plasoevers 2005” m.b.t. 
de kadastrale percelen gemeente Aals-
meer, 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 Wacht-
huisje, gelegen aan de Uiterweg 222.

t/m 23-03-18 Concept Algemene subsidieverordening 
Aalsmeer 2018

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Reserve-stembureauleden 
gezocht voor verkiezingen
Aalsmeer - De gemeente is op 
zoek naar reserve-stembureaule-
den voor de gemeenteraadsver-
kiezing op 21 maart. Voor de ver-
kiezing zijn veel vrijwilligers op 
de stembureaus nodig. Reserve-
stembureauleden worden opge-
roepen, als stembureauleden toch 
niet kunnen, bijvoorbeeld omdat 
zij ziek zijn geworden. Leden van 
een stembureau zorgen ervoor 

voor dat het stemmen goed ver-
loopt. Interesse? Aanmelden kan 
via verkiezingen@aalsmeer.nl. De 
minimumleeftijd  hiervoor is 18 
jaar. Op 21 maart kunnen inwo-
ners vanaf 18 jaar naar de stembus 
voor de verkiezing van een nieu-
we gemeenteraad en het raadge-
vend referendum over de nieuwe 
Wet op de inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten.

Interessante discussies 
bij Vrouwennetwerk
Regio - De komende zes weken  
zal ongetwijfeld veel aandacht 
worden geschonken aan de aan-
staande gemeenteraadsverkie-
zingen. Diverse partijen vragen 
aandacht voor hun partijen en 
hun programma’s. Binnen de Par-
tij van de Arbeid presenteerde 
zich deze week het Vrouwennet-
werk Aalsmeer. Een geanimeerde 
bijeenkomst waarin Janny Oos-
terloo en Elly Offerman een inte-
ressante discussie op gang brach-
ten. Hieraan voorafgaand werden 
fragmenten getoond van het te-
levisie-gesprek dat in de Wereld 
Draait Door was gevoerd met 
Bas Heijne. Heijne, een veelzijdig 
schrijver, essayist en ‘denker’ ging 
in op zijn essay ‘Staat van Neder-
land’. Voorafgaand was er een in-
drukwekkende  Deense film over 
het wij-en zij-denken, een ook in 
ons land toenemend verschijnsel, 
waarna zich een betrokken dis-
cussie ontspon. 

Bootvluchtelingenkamp
Aanwezig was ook Petra Lange-
zaal. De 56-jarige plaatsgenote 
staat als vierde op de verkiezings-

lijst van de Partij van de Arbeid en 
in een boeiende lezing gaf ze in-
zicht in haar werkzaamheden en 
haar motivatie voor de politiek.
De in Aalsmeer geboren en geto-
gen Langezaal heeft een boeien-
de carrière achter zich. Na een op-
leiding op de Sociale Academie 
bekleedde zij diverse functies en 
was ze onder meer Hoofd Soci-
ale Zaken in de gemeente Uit-
hoorn en had ze leidinggevende 
functies bij diverse organisaties, 
onder meer met een organisatie 
voor ex-gedetineerden. Ook had 
ze enige tijd een eigen coaching-
bedrijf. Zeer onder de indruk wa-
ren de aanwezigen van haar be-
levenissen in kamp Moria, het op 
Lesbos gevestigde bootvluch-
telingenkamp waar Petra diver-
se malen heeft meegeholpen de 
ergste nood te lenigen. “Ik kon 
hier in onze gerieflijke woonom-
geving niet toekijken en ik heb 
me toen spontaan aangemeld bij 
de Stichting Bootvluchtelingen 
waar men hulp goed kan gebrui-
ken”, aldus Petra. Uiteraard werd 
ook vooruitgeblikt op de komen-
de gemeentelijke verkiezingen. 

Pleidooi van kinderburgemeester
Stem op Derek voor de 
rookvrije generatie award
Aalsmeer - Kinderburgemees-
ter Derek is genomineerd voor de 
rookvrije generatie award. Derek 
pleit vanaf het begin van zijn ‘re-
geerperiode’ voor rookvrije scho-
len en sportverenigingen. Hij is 

tot dit inzicht gekomen door een 
vriendje, die erg veel last heeft 
van sigarettenrook. De kinder-
burgemeester heeft de vertegen-
woordigers van de gezamenlijke 
sportverenigingen hierover aan-
gesproken en in januari was hij 
betrokken bij de opening van de 
eerste volledige rookvrije sport-
vereniging in Aalsmeer. Die eer 
viel Atletiekvereniging Aalsmeer 
te beurt en binnenkort volgt Zeil-
school Aalsmeer. Ook bij de scho-
len wordt binnenkort het eerste 
bordje met rookvrije school ont-
huld. 
De beweging ‘op weg naar een 
rookvrije generatie’ is een initi-
atief van de Hartstichting, KWF 
Kankerbestrijding en het Long-

“Een zaak met een lange adem”
Centrumvisie: Daghoreca met terrasjes 
op Molenplein en meer groen!
Aalsmeer - Afgelopen maan-
dag 5 februari vond in de burger-
zaal van het gemeentehuis een 
participatieavond plaats over de 
beeldkwaliteit van het Centrum. 
Tijdens de in de zomer 2016 ge-
presenteerde concept Centrum-
visie werd duidelijk dat een aantal 
punten hierin niet op een breed 
draagvlak kon rekenen. Er is toen 
een pas op de plaats gemaakt en 
het jaar 2017 is gebruikt om de 
visie aan te passen aan de hand 
van de op- en aanmerkingen van 
ondernemers en bewoners. “Het 
proces duurt lang, het is een zaak 
van een lange adem”, zo liet wet-
houder Gertjan van der  Hoeven 

weten op de vraag van discussie-
leider Nico Postma. Het is natuur-
lijk ook lastig om een plan naar 
ieders tevredenheid te krijgen. 
De avond was bedoeld om met 
elkaar stapsgewijs naar een defi-
nitieve visie te werken. Ter sprake 
kwam de bereikbaarheid van het 
Centrum, de parkeerdruk en na-
tuurlijk de winkelstraten. 

Promenade of winkelstraat
De Zijdstraat heeft heel hard een 
upgrate nodig. Hier waren alle 
aanwezigen het unaniem eens. 
Maar wat wordt het? Een wan-
delpromenade zonder fietsers 
en zonder vrachtwagens die te-

het Molenplein als historisch hart 
en ontmoetingsplek met dagho-
reca en terrassen en in de Zijd-
straat extra verlevendiging met 
kleinschalige speciaalzaken, ate-
liers en andere publieksfuncties. 
Tijdens deze eerste avond is in 
groepjes niet alleen gesproken 
over het verbeteren en de beeld-
kwaliteit van de openbare ruim-
te, ook het parkeren en de be-
reikbaarheid kwamen aan de or-
de. Om de Zijdstraat en het Raad-
huisplein meer met elkaar te ver-
binden wordt gedacht aan een 
verkeersplateau. Verder is al in 
overweging genomen om de rij-
richting op de ophaalbrug op 
het Raadhuisplein te verande-
ren. Niet meer hier het plein af, 
maar juist op en dan de verbin-
ding naar het Drie Kolommen-
plein herstellen, zodat een bete-
re doorstroming ontstaat. 

Geduld
En dan nog een heet hangijzer. 
Herinrichting van het winkelge-
bied gaat ten koste van de be-
reikbaarheid. De winkels zullen 
minder goed bereikbaar zijn, ze-
ker voor een langere tijd als de-
ze vernieuwing gecombineerd 
wordt met het vervanging van 
kabels, leidingen en de riolering 
in de Zijdstraat. De doodsteek 
voor de winkelstraat? Nee, vol-
gens een groot deel van de on-
dernemers. “Er moet iets gebeu-
ren en je weet dat er iets moois 
voor terug komt.” Geduld is wel 
een vereiste, het definitieve plan 
is nog (lang) niet in zicht. Er komt 
nog een tweede informatieavond 
en de uiteindelijke beslissing met 
financieel plaatje is aan de ge-
meenteraad. 
Toch maar hopen dat nog snel 
koppen met spijkers geslagen 
kunnen worden. De verouderde 
winkelstraat is hard toe aan een 
nieuw jasje!

fonds. Met een groeiend aantal 
partijen en personen wordt naar 
een samenleving gewerkt waar-
in opgroeiende kinderen worden 
beschermd tegen tabaksrook en 
de verleiding om te gaan roken. 
Het invoeren van de award is een 
van de initiatieven om samen op 
weg te gaan naar een rookvrije 
generatie. 
Kinderburgemeester Derek is 
verwikkeld in een nek aan nek 
race met zijn naaste concur-
rent, dus help de burgemeester 
van Aalsmeer en stem vandaag 
nog. Stemmen kan tot 28 febru-
ari via www.rookvrijegeneratie.
nl/awards. 

genwoordig op alle tijdstippen 
van de dag de winkelstraat inrij-
den of een winkelgebied waar 
fietsers gedoogd blijven? En hoe 
kunnen de verschillende winkel-
plekken beter met elkaar verbon-
den worden en hoe meer uiting 
geven aan de slogan ‘bloemen-
dorp aan het water’?  Nieuw in 
de nu gepresenteerde economi-
sche bouwsteen is dat afgestapt 
is van het gegeven om de win-
kels te concentreren in de Zijd-
straat en op het Raadhuisplein. 
De Dorpsstraat, Weteringstraat, 
Schoolstraat, Marktstraat, Grun-
delweg en Stationsweg worden 
gezien als aanloopstraten en zijn 
gewenst om te behouden. Waar 
iedereen het ook over eens was, 
is dat de winkelstraat niet alleen 
verouderd is qua inrichting, maar 
qua beleving ook niet meer vol-
doet aan de eisen van de he-
dendaagse consument. Gewenst 
wordt een gezellig verblijfskli-
maat met daghoreca en bijzon-
dere winkels. Uit onderzoek blijkt 
dat het leeuwendeel van de con-
sumenten twee tot drie winkels 
bezoekt en slechts een half tot 
een uur in het Centrum verblijft. 
Verandering van koopgedrag is 
hier natuurlijk ook debet aan, 
maar aan de andere kant is de be-
tekenis van Aalsmeer als toeris-
tische bestemming aan het toe-
nemen en het aantal inwoners is 
nog groeiende. 

Meer groen en meer bankjes
Er zijn dus nog kansen voor een 
levendig Centrum met, aldus ge-
hoord, meer groen, meer bankjes, 
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Organisatie leerlingen Groenstrook
Filmfestival in het Fort
Aalsmeer - Op vrijdag 23 febru-
ari wordt Fort Kudelstaart omge-
bouwd tot een heuse filmzaal. 
Onder de naam ‘Film in het Fort’ 
organiseren leerlingen van de 
Groenstrook hun eigen filmfesti-
val. Verdeelt over twee zalen zul-
len er twee films vertoond wor-
den die de leerlingen zelf hebben 
uitgekozen. 

Project Do-it!
Deze avond is tot stand geko-
men binnen het project Do-it! 
van Cultuurpunt Aalsmeer. Tij-
dens dit project zijn de leerlin-
gen uitgedaagd door combina-
tiefunctionaris Lennard Gols om 
na te denken over hun culture-
le voorkeuren en om de ultieme 
culturele activiteit te bedenken. 
Veel creatieve ideeën vloeiden 
hieruit voort, zo ook het idee van 
een filmfestival dat werd bedacht 
door een groep enthousiaste 
meiden uit het derde leerjaar.  

Voor iedereen
Het filmfestival is voor iedereen 
toegankelijk. De unieke locatie, 
de bijbehorende sfeer en twee 
spannende films moeten de in-
grediënten voor een succesvol 
avondje filmkijken vormen. Uiter-
aard is er aan popcorn en ande-
re lekkernijen geen gebrek.  Voor-
afgaand aan de films zal Jan van 
Veen de bezoekers een korte uit-

leg over de unieke locatie en de 
Amsterdamse waterlinie geven, 
waar dit Fort deel van uitmaakt. 

Twee films
De volgende films zullen worden 
vertoond:
‘Alice through the looking glass’. 
Alice komt in aanraking met een 
magische spiegel die haar mee-
neemt naar het fantasierijk Won-
derland. Ze ontmoet de Mad Hat-
ter, die in een nogal zorgelijke 
toestand verkeert. Hij wordt ach-
tervolgd door een geheimzinni-
ge gebeurtenis uit het verleden. 
Om hem te kunnen helpen zal ze, 
ondanks zijn waarschuwingen in, 
een race tegen de klok een tijd-
reis moeten maken om het ver-
leden te kunnen veranderen. De-
ze film start om 19.00 uur. Er zijn 
maximaal 40 plaatsen.
‘Beauty and the Beast’ . Belle is een 
jonge vrouw, die door een beest 
gevangen wordt gehouden in 
zijn kasteel. Het beest blijkt een 
vervloekte prins te zijn, die de 
vloek alleen maar kan verbreken 
als hij de ware liefde vindt. De-
ze film start om 19.20 uur. Er zijn 
maximaal 30 plaatsen.
Wil je een plekje reserveren voor 
één van de films? Stuur dan een 
mail met je naam en het aantal 
plekken naar lgols@cultuurpunt-
aalsmeer.nl. De tickets zijn 2 euro 
per persoon. 

Operamiddag bij Nivon

een deal gesloten voor de Ame-
rikaanse marineofficier Benjamin 
Pinkerton. Het bestaat uit een 
huis op een heuvel van Nagasaki, 
een aantal bedienden en een vijf-
tienjarige Japanse bruid, Cio-Cio-
San, die bekend staat als Mada-
ma Butterfly. Trots vertelt Pinker-
ton aan consul Sharpless dat hij 
huis en bruid gehuurd heeft voor 
een periode van 999 jaar, met een 
opzegtermijn van een maand. Hij 
verheugt er zich enorm op en But-
terfly lijkt hem de ideale vrouw, 
tot de tijd rijp is een Amerikaan-
se te trouwen. Butterfly wacht al 
drie jaar vol vertrouwen op de te-
rugkomst van Pinkerton, die vlak 
na de bruiloft Nagasaki heeft ver-

laten. Dan komt Sharpless einde-
lijk het nieuws brengen dat Pin-
kerton terugkomt, maar met de 
Amerikaanse vrouw waarmee hij 
inmiddels getrouwd is. Als uitein-
delijk een kanonschot de komst 
van Pinkertons schip aankondigt, 
wacht Butterfly de hele nacht op 
hem. Tegen de ochtend valt ze 
in slaap en als ze ontwaakt, ziet 
ze in de tuin Kate staan, Pinker-
tons vrouw... De zaal is open van-
af 13.30 uur en de opera start om 
14.00 uur in de Parklaan 26a.
Entree 4 euro per persoon voor 
leden en 5,50 euro per persoon 
voor niet leden. De prijs is inclu-
sief koffie en thee tijdens de pau-
ze.

Opbrengst voor concerten senioren
Kamermuziek van Lefko Trio 
tijdens Salon de Musique
Aalsmeer - Na het succes van de 
eerdere edities van Salon de Mu-
sique in de afgelopen vijf jaar or-
ganiseert de Lionsclub Aalsmeer 
wederom zo’n opmerkelijk mu-
zikaal gebeuren en wel op zon-
dag 11 maart. Dit keer treedt het 
Lefko Trio op, bestaande uit Car-
los Martinez (Spanje) op saxo-
foon, Mateusz Pusiewicz (Polen) 
op saxofoon en Aliya Iskhakova 
(Rusland) op piano. Deze jonge, 
gepassioneerde musici hebben 
elkaar voor het eerst ontmoet op 
het Amsterdamse conservatori-
um waar zij studeren voor hun 
Masters. Zij zullen een afwisse-
lend programma klassieke ka-
mermuziek ten gehore brengen. 
Allereerst Het ‘Trio Pathetique’ 
van Mikhail Glinka, daarna ‘Duo 
Concertant op. 55’ van Jean-Bap-
tiste Singelée, vervolgens ‘Trio for 
piano, oboe en basson’ van Fran-
cis Poulenc en tenslotte ‘Seasons’ 
van Astor Piazzolla. Het Lefko Trio 
benadert de klassieke kamermu-
ziek op een nieuwe manier door 
er een unieke geheel eigen klank-
kleur aan te geven.

Concerten voor senioren
Met de opbrengst van deze zes-
de Salon de Musique organi-
seert de Lionsclub Aalsmeer sa-
men met de ‘Stichting de Vrolijke 
Noot’ huiskamerconcerten voor 
ouderen in verzorgingstehuizen 
in Aalsmeer. Mede door de klein-
schaligheid en het directe con-
tact met de muzikanten worden 
deze concert heel erg gewaar-
deerd door de bewoners.
Om er daadwerkelijk een echte 

Salon de Musique van te maken 
zal deze wederom plaats vinden 
op een speciale locatie, namelijk 
in de salon van een goede beken-
de van de Lionsclub thuis in Ku-
delstaart. Er is plaats voor onge-
veer 45 personen. Het belooft 
weer een heerlijke muziekmid-
dag te worden - in een intieme en 
bijzondere sfeer - die muzieklief-
hebbers niet zullen willen missen. 
Het programma ziet er als volgt 
uit: 15.30 uur ontvangst, 16.00 
uur start programma en eind-
tijd rond 18.00 uur. De kosten zijn 
27,50 euro per persoon inclusief 
koffie of thee, hapjes en drankjes.
Toegangskaarten zijn te verkrij-
gen via Arie Kempkes: bij voor-
keur graag even een mail aan 
a.kempkes@inter.nl.net met op-
gave van aantal kaarten. Eventu-
eel ook via 06-47452143. Let op: 
Het aantal toegangskaarten is 
beperkt, dus aarzel niet om snel 
contact op te nemen als u verze-
kerd wilt zijn van een plaats.

Schitterend concert van jong talent
Romantiek en durf bij KCA
Aalsmeer - Zondag 4 februa-
ri bewees de werkgroep klassie-
ke muziek van KCA weer eens 
dat zij jong talent weet te vin-
den. Rechtstreeks vanuit de Spie-
gelzaal in het concertgebouw 
kwam het Delta pianotrio optre-
den in het Oudkatholieke kerk-
je. Terecht trots vermeldt het trio 
op haar website het winnen van 
een prestigieus concours in Zwit-
serland. Het illustreert hoe talent-
vol dit trio is en hoe hard zij wer-
ken om een hoog niveau te hou-
den. Gerard Spronk, Irene Enzlin 
en Vera Kooper wonen en werken 
in Zwitserland en waren deze we-
ken over naar Nederland. Bijzon-
der is dan om bij het inspelen in-
eens ‘Brabant’ van Guus Meeuwis 
te horen. Natuurlijk heeft dat al-
les te maken met het opwarmen 
en soepel maken van de vingers 
voor het ‘grote’ werk bij het op-
treden. Maar het plezier in het sa-
men musiceren is dan al van de 
gezichten af te lezen.
De winter drong al door in het 
kerkje, maar door de warme klan-
ken van viool, cello en piano werd 
het aanwezige publiek goed op-
gewarmd. Voor de pauze waren 
twee korte  composities te horen 
van een jonge Schubert en een 
jonge Shostakovich. Beide com-
ponisten schreven hun werk op 
16-jarige leeftijd waarbij bij Schu-

bert vooral de invloed van Mozart 
goed te horen was. Bij Schubert 
was de romantiek al goed merk-
baar en bij de jonge Shostako-
vitch was al sprake van een diep-
gang die je niet verwacht bij zo’n 
jonge componist.
Na de pauze was het tijd voor het 
pianotrio nummer 2 van Schu-
bert. Parelende pianoklanken 
wisselden af met de subtiele vi-
ool en cello. Wanneer de viool of 
de cello het thema inzette was de 
romantische droefheid bijna tast-
baar. Meeslepende zachte mu-
ziek die werd afgewisseld met 
mooie volumineuze en fel ge-
speelde stukken waarbij de violist 
zich af en toe oprichtte van zijn 
stoel. De expressie was intens.
Het applaus was verdiend en riep 
ook om een toegift. En die toegift 
kwam en hoe. Na de romantiek 
van de 19e eeuw was daar een 
compositie van de hedendaag-
se componiste Lera Auerbach. Dit 
snelle stuk betekende hard wer-
ken voor alle drie de leden van 
het trio. Het tempo was hoog, de 
muziek schitterend en uit de cel-
lo en viool kwamen verrassende 
klanken. Het was een gedurfde 
toegift maar zeer gewaardeerd.
Het volgende concert is op zon-
dag 18 maart en dan zullen Lyda’s 
Ladies zorgen voor een ongetwij-
feld mooie vocale middag.

Zondagmiddagconcert in Rijsenhout
Ernst de Corte met nieuw 
programma over z’n vader
Rijsenhout - Het Zondagmid-
dagpodium presenteert Ernst de 
Corte met liedjes van zijn vader 
Jules op zondag 11 februari om 
14.00 uur in Dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat 16.

Bekende thema’s
Jules de Corte wilde een betere 
wereld voor iedereen. Zijn tallo-
ze liedjes gaan over thema’s die, 
ruim 20 jaar na zijn dood, de men-
sen nog steeds bezighouden: mi-
lieu, geloof, oorlog en vrede, de 
commercialisering en verharding 
van de maatschappij. “Het leven 
is bezig onleefbaar te worden”, 
schreef hij in één van zijn ge-
dichten. Toch was Jules allesbe-
halve een sombere man. Hij had 
juist veel humor en zag altijd een 
vonkje licht in de harten van de 
mensen.

Niet verloren gaan
In ‘Lied van mijn vader’ brengt 
Ernst de liedjes van Jules naar de 
mensen. Naast bekendere lied-
jes omvat dit programma ook on-
bekendere liedjes. De pianobe-
geleiding is in handen van Guus 
Westdorp. Zo kunnen de bezoe-
kers zich ook nog eens laven aan 
de wonderschone melodieën 
van Jules de Corte en kan geno-
ten worden van zijn zuivere taal-
kunst. Jules’ stem mag niet ver-
loren gaan! Kaarten à 5 euro, in-
clusief een kopje koffie of thee, 
zijn vanaf een half uur voor aan-
vang verkrijgbaar aan de zaal of 
te reserveren op vrijdagmorgen 
van 9.30 tot 11.30 uur bij Meer-
Waarde via telefoonnummer 023- 
5698873. Op dit nummer is ook 
een rit heen en terug met de Re-
gioRijder te bestellen.

Landschapsfotograaf Bas 
Meelker te gast bij Nivon
Aalsmeer - Op maandagavond 
12 maart organiseert Fotogroep 
Aalsmeer een lezing over land-
schapsfotografie. Deze lezing 
wordt verzorgd door niemand 
minder dan Bas Meelker, één van 
Nederlands toonaangevende 
landschapsfotografen.

Intense kleuren
De uit Groningen afkomstige 
Meelker werkt full-time als pro-
fessioneel landschapsfotograaf. 
Zijn werk wordt internationaal ge-
roemd om zijn dramatische im-
pact, met een combinatie van in-
tense kleuren en composities. On-
der zijn klanten zijn gerenom-
meerde merken zoals National Ge-
ographic, Wereld Natuur Fonds, 
Canon, Roots Magazine en ver-
schillende bekende reclame- en 
communicatiebureaus. Ook is zijn 
werk regelmatig te zien in boeken, 
tijdschriften, kranten en op inter-
net. Bas Meelker heeft in 2011 zijn 
eerste boek over landschapsfoto-
grafie gepubliceerd. Ook levert hij 
regelmatig een bijdrage aan nati-

onale en internationale fotografie 
magazines.

Inspirerende beelden
Als spreker geeft Bas regelmatig 
presentaties in heel Nederland en 
in het buitenland waarbij hij zijn 
publiek weet te boeien met zijn in-
spirerende beelden en zijn passie. 
Bas’ workshops staan bekend als 
boeiend en leerzaam, waarbij het 
delen van kennis in een inspireren-
de omgeving centraal staat. Zijn 
workshops staan nationaal en in-
ternationaal hoog aangeschreven 
en zijn veelal snel volgeboekt. Fo-
togroep Aalsmeer is dan ook zeer 
verheugd dat Bas Meelker naar 
Aalsmeer wil komen en nodigt fo-
tografieliefhebbers en andere be-
langstellenden dan ook van har-
te uit deze avond bij te wonen. De 
lezing vindt op maandagavond 12 
maart plaats bij het Boerma Insti-
tuut aan de Legmeerdijk 227. Aan-
vang 19.30 uur. Toegangskaarten 
kosten 10 euro en zijn te reserve-
ren via info@fotogroepaalsmeer.nl
Foto Credits: Bas Meelker

2e Crash radioweekend
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog – en Verzetsmuseum 
’40-’45 organiseert op zaterdag 
17 en zondag 18 februari voor de 
tweede keer het Crash Winter Ra-
dioweekend, met als thema dit 
jaar de B-17 ‘Flying Fortress’.
Met demonstraties van onder an-
dere van radiocommunicatie ap-
paratuur uit de B-17 ‘Vliegende 
Fort’, zoals de ART13, de Com-
mand Set en onder andere de 
VHF SCR522. Zendamateurs kun-
nen, om 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 
en 15.30 uur deze dagen verbin-
ding maken met de radiokamer 
van het museum op: 3705 kHz 
AM, 7073 kHz LSB, 50.4 MHz FM 
en 145.4 MHz FM. De crew van 
de radiokamer bestaat uit Trevor, 
Gerrit, Herman, Anton, Maurice, 
Geert en Gerard.
Tijdens de radiodagen is er ook 

weer gelegenheid voor zendama-
teurs om hun overtollige, militai-
re, radioapparatuur te koop aan 
te bieden.
De toegangsprijs tot het Crash-
museum is 3,50 euro voor vol-
wassenen, 1.50 euro voor kinde-
ren van 6 tot 12 jaar. Crash do-
nateurs hebben gratis toegang 
evenals veteranen met een ve-
teranenpas. Het museum is ge-
vestigd in Fort Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeer-
derbrug en is geopend op za-
terdag en zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Groepsbezoeken zijn 
mogelijk op andere dagen op af-
spraak. Kijk voor meer informatie 
over de collectie van het museum 
en het werk van de Crash Lucht-
oorlog– en Verzetsmuseum ’40-
’45 op www.crash40-45.nl of de 
facebookpagina.

Kudelstaart - Op woensdag 
21 februari wordt weer een re-
unie gehouden voor alle oud-
leden van de VIA (Vrouwen in 
Aalsmeer), voorheen de Ne-
derlandse Vereniging van Huis-
vrouwen. De reünie vindt 
plaats in het Dorpshuis van Ku-
delstaart van 10.00 tot 12.00 
uur. De kosten voor de ochtend 
bedragen 7.50 euro; dit bedrag 
kan aan de zaal worden be-
taald. De voorbereidingscom-

missie heeft een leuk program-
ma samen gesteld, terwijl er al-
le gelegenheid is om met el-
kaar bij te praten onder het ge-
not van een kopje koffie met 
iets lekkers. Ook wordt gezorgd 
voor een drankje met een hap-
je! Het is gebleken, dat er ieder 
jaar voldoende aanmeldingen 
zijn om deze traditie voort te 
zetten. Aanmelden kan bij Nel 
Koeleman via 0297-594160 en 
Gré Kalf via 0297-324092.

Reünie VIA in Dorpshuis

Aalsmeer - Op woensdag 14 fe-
bruari gaat de Nivon er weer een 
gezellige middag van maken met 

een bekende opera.
Het verhaal gaat over De Japanse 
huwelijksmakelaar Goro. Hij heeft 
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Cheque OSA voor stichting 
Handreiking over Oceanen
Aalsmeer - Onlangs is een 
cheque uitgereikt door Stich-
ting Ontwikkelings Samenwer-
king Aalsmeer (OSA) van 2.500 
euro aan de stichting Handrei-
king over Oceanen. De cheque 
werd overhandigd door penning-
meester Stef Holling van OSA. 
Stichting Handreiking over Oce-
anen heeft geld ingezameld on-
der donateurs en via een collec-
te in de Karmelkerk tot een be-
drag van 3.500 euro voor het pro-
ject in Brazilië het Centro de As-
sistencia Social Capao Bonito. 

Dit kinderhuis zal het ingezamel-
de geld en het subsidiebedrag 
besteden aan een personenbus 
voor het vervoer van de kinderen, 
deze kost ruim 16.000 euro. Er is 
dus nog meer geld nodig, maar 
ze gaan er voor om dit bedrag bij 
elkaar te krijgen. Meer informa-
tie over dit project is te vinden 
op de website van de stichting:  
www.handreikingoveroceanen.nl

Kijk voor meer informatie over 
OSA op www.osa-aalsmeer.nl of 
bel 0297-321509.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 9 
februari is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer 
waar iedereen van harte welkom 
is. Geen maat is geen probleem, 
daar wordt op de avond zelf voor 
gezorgd. Het koppelkaarten be-
gint om 20.00 uur in het buurt-
huis aan de Dreef 1. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur voor koffie, 
thee en inschrijving.
Houdt u ook op zaterdag 17 fe-
bruari een gaatje open, want dan 
is er weer een kwartmarathon. 
Bijzonderheden volgen nog.

Bets en Piet op 
1 bij 55+ 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. De 
groep kan nog wel enkele en-
thousiaste kaarters gebruiken, zo-
wel klaverjassers als jokeraars zijn 
welkom. Doe gelijk mee of kom 
een keer kijken. Op donderdag 1 
februari is het jokeren gewonnen 
door Bets Teunen met 71punten, 
Gerrit van der Geest werd twee-
de met 150 punten en Trudy Knol 
derde met 195 punten. Bij het kla-
verjassen was deze week Piet Bus-
kermolen de beste met 5270 pun-
ten, gevolgd door Henk Busker-
molen met 5264 punten en Riet 
Pothuizen met 4909 punten. De 
poedelplaats deze week is voor 
Piet van As met 3446 punten. In-
lichtingen bij mevrouw R. Pothui-
zen via 0297-340776.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zon-
dag 11 februari weer een vogel-
beurs. Deze vindt plaats in het 
gebouw van voetbalvereniging 
SCW aan het Konnetlaantje in Rij-
senhout. Belangstellenden zijn 
welkom tussen 9.30 en 13.00 uur. 
Voor 50 eurocent kunt u naar bin-
nen, kinderen onder de tien met 
begeleiding mogen gratis. De Rij-
senvogel heeft weer betrouwba-
re handelaren uitgenodigd met 
een grote variatie aan tropische 

vogels en diverse soorten grote 
en kleine parkieten. 
Ook bieden leden van de vereni-
ging vogels te koop aan. Ook niet 
leden mogen hun vogels te koop 
aanbieden op deze beurs. Onder-
vindt u problemen met kweken 
van vogels, of wilt u ook begin-
nen met deze hobby? Dan kunt 
u altijd terecht bij de leden van 
de vereniging. Op de beurs kunt 
u bovendien terecht voor diver-
se soorten vogelvoer en vogelac-
cessoires. 

Zoals de ouden zongen...
Inloopmiddag voor 65+
Aalsmeer - Op zondagmiddag 11 
februari is er in de Doopsgezin-
de Gemeente Aalsmeer weer in-
loop voor 65+ers. Het thema de-
ze middag is ‘Zoals de ouden zon-
gen en meer wijsheden van nu 
en langer geleden’. Het program-
ma staat onder leiding van Aaltje 
Buis. De inloop is voor alle senio-
ren vanaf 65 jaar in Aalsmeer en 
omgeving die de zondagmiddag 
zo lang vinden duren. De midda-
gen hebben een open karakter. 
Veel mensen hebben inmiddels 
de weg naar de inloop gevonden, 
die start om 15.00 uur en duurt 
tot 16.30 uur. Er wordt begon-
nen met een kopje thee of koffie, 

er klinkt een verhaal of mooi ge-
dicht. Aansluitend is er alle gele-
genheid voor de ontmoeting met 
elkaar bij een goed gesprek of tij-
dens een van de spellen die klaar-
staan. De middag wordt door-
gaans bezocht door zo’n 20 à 25 
mensen. Iedereen vanaf 65 jaar 
is van harte welkom. De middag 
vindt plaats in het kerkgebouw 
van de Doopsgezinde Gemeente 
in de Zijdstraat 55. Telefoon kerk-
gebouw: 0297-326527. Er wordt 
een vrijwillige bijdrage van 2 eu-
ro per persoon gevraagd. Voor in-
lichtingen: Ellen van Houten, ou-
derenpastor, 06-14144344 of kijk 
op www.dgaalsmeer.nl.

Lezing ‘Keuring, keuring’ 
bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 12 fe-
bruari organiseert Viva Aqua-
ria weer een gezellige avond in 
Buurthuis Hornmeer aan de Dreef 
1. Tijdens deze avond verzorgt 
Erik Prins een lezing met de titel 
‘Keuring? Keuring’. 
De naam van de lezing zegt het 
al, de spreker zal deze avond vul-
len met informatie over de huis-
keuring. De aanwezigen zullen 
onder andere gaan leren dat een 
keuring vaak niet een goede be-
naming is, tenslotte geven keur-
meesters heel veel adviezen om 

je aquarium, terrarium of vijver 
gezonder en of mooier te ma-
ken. Alleen dat is al voor de mees-
te mensen een reden om mee te 
doen met de keuring. Tijdens de-
ze lezing komen de meeste as-
pecten waar keurmeesters op let-
ten tijdens de keuringen aan bod. 
De avond in Buurthuis Hornmeer 
begint om 20.00 uur. De toegang 
is gratis. Iedereen is van har-
te welkom. Meer weten over Vi-
va Aquaria? Neem dan contact 
op met de heer C. Keim via 0297-
343854.

Nostalgische avonden in 
dorpshuis De Quakel
De Kwakel - Stichting De Kwakel 
Toen & Nu organiseert ook dit jaar 
weer twee nostalgische avonden 
in het dorpshuis De Quakel. En 
opnieuw twee avonden met een 
identiek programma. De eerste 
avond is zaterdag 3 maart en de 
tweede avond wordt gehouden 
op zaterdag 17 maart. De aan-
vang is beide avonden om 19.30 
uur. De zaal van Dorpshuis De 
Quakel gaat open vanaf 18.45 uur. 
De entreekosten zijn 5 euro per 
persoon en is inclusief een kop-
je thee of koffie. Het programma 
zal een mix zijn van oude films en 
oude en wat nieuwe foto’s uit de 
diverse rubrieken van de website 
www.de-kwakel.com. Kaarten zijn 
te bestellen bij Dirk Plasmeijer, via 
de mail: dp@de-kwakel.com of te-
lefonisch via 0297-563335 (tussen 
17.30 en 18.30 uur) Vol is vol.

Donaties Meerlanden 
aan goede doelen
Rijsenhout - In december 2017 
heeft Meerlanden 13.500 eu-
ro verdeeld onder lokale maat-
schappelijke organisaties. Mede-
werkers en vrijwilligers van Meer-
landen hebben met elkaar be-
paald welke goede doelen een 
steuntje in de rug kunnen gebrui-
ken.

Stichting De Aanloop
Een van de goede doelen is Stich-
ting De Aanloop uit Hoofddorp. 
Vrijwilligers van De Aanloop or-
ganiseren activiteiten voor men-
sen met een verstandelijke be-
perking. “Meerwinkel heeft ons 
ontzettend blij gemaakt. Tot onze 
grote verrassing kwamen ze langs 
met een cheque van wel 2500 eu-
ro voor onze muziekactiviteiten. 
Het aanschaffen van nieuwe ge-
luidsapparatuur is geen wens-
droom meer maar wordt nu re-

OVAK-middag 
over Australië
Aalsmeer - De themamiddag 
van OVAK in februari staat in het 
teken van Australië. De laatste ja-
ren is Wim Veelenturf de gastheer 
namens OVAK tijdens de thema-
middagen. Deze keer zorgt hij 
ook voor de invulling. Aan de 

Kunst, sport en cultuur 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Kunst, sport en cul-
tuur. Het zit er allemaal in deze 
week op Radio Aalsmeer. Don-
derdagavond 8 februari ontvangt 
Esther Sparnaaij in ‘Echt Esther’ 
zanger en gitarist Heijn Meijer en 
Pieter Groenveld. Hij is organisa-
tor van MuziekAalsmeer en The 
American Concert series. Vragen 
of een mooie muzikale herinne-
ring om te bespreken met Hein 
en Pieter? Mail naar esther@ra-
dioaalsmeer.nl.

Cultuur met ‘That’s Life’ 
Ook op donderdagavond Wilbert 
Streng en Jenny Piet met hun 
maandelijkse lifestyle radioma-
gazine ‘That’s Life’. Ze beginnen 
met graffitikunstenaars Dono-
van Spaanstra en Anne van Op-
hem. Aansluitend de Aalsmeer-
se kunstenares Sunny Neeter en 
haar leerlingen, ze doen mee aan 
Amateurs Kunst Expositie in Am-
stelveen. Verder is Heleen van 
Haaften van het Oude Raadhuis 
inmiddels een vaste gast in That’s 
Life, ditmaal over de nieuwe ex-
positie. Tenslotte fluitiste Judith 
Glasbeek een haar leerlinge Es-
mee Overwater die samen live 
twee muziekstukken zullen spe-
len. Dit alles donderdag tussen 
20.00 en 22.00 uur. 

Lekker sporten met ‘Let’s Go’
Vrijdag een sportieve uitzen-
ding van het familieprogramma 
‘Let’s Go’ met Laurens en Kim! 
Welke sport zou jij wel eens wil-
len proberen? Aandacht voor 
de Jeugdsportpas, Tom Schutte 
van Team Sportservice Aalsmeer 
komt er van alles over vertellen. 
Verder heeft DJ Faystje een spe-
ciaal Valentijnsdagnummer uit-
gezocht. Maar ook komt er een 
Carnavalshit voorbij, want vrijdag 
gaat het los in Poelgilderdam!

Politie bij ‘Vrijdagavondcafé’ 
In het maandelijkse gesprek met 
Wijkagent Erik van den Brun gaat 
het deze keer in het ‘Vrijdag-
avondcafé’ onder andere over EP-
JO, een interactief voorlichtings-
programma voor leerlingen van 
groep 8, gericht op onder andere 
criminaliteitspreventie en pesten. 
Erik komt samen met Kim van de 
politie Aalsmeer/Uithoorn langs 
in de studio. Heb je een vraag? 
Laat het weten via de social me-
dia kanalen van ‘Vrijdagavond-
café’ of mail de studio tijdens de 
uitzending tussen 21.00 en 23.00 
uur via studio@radioaalsmeer.nl. 
Verder natuurlijk de vertrouw-

de vaste items, uitgaanstips, kor-
te interviews en heel veel muziek!

‘Sem op Zaterdag’ 
Bluesliefhebber Jop Kluis is aan-
staande zaterdag te gast in ‘Sem 
op Zaterdag’ en hij komt met 
Beatlesnummers maar dan in co-
vers van anderen. Volgens Jop 
beter dan de Beatles zelf. ‘Sem 
op Zaterdag’ begint om 10.00 en 
vanaf 11.00 is Jop Kluis te gast in 
de studio.

‘Ga Toch Wegman’
Zaterdag kan, na de klok van vier 
uur, ook geluisterd worden naar 
alweer de twaalfde aflevering van 
‘Ga toch Wegman’. Presentatri-
ce Mariëlle Wegman heeft weer 
mooie items bij elkaar gezocht. 
Zo is er uiteraard een nieuwe 
Fake van de Week en een nieuw 
Protestlied. 

Bekende DJ in ‘Zimmer Frei’ 
Zaterdag 10 februari is DJ Energy 
uit Rotterdam te gast bij techno-
show ‘Zimmer Frei’. Met boekin-
gen zowel nationaal als internati-
onaal zijn Marcel en Jancoen heel 
trots dat hij in de studio te gast is. 
Edwin Collins is beter bekend als 
DJ Energy. Hij draait Edwin over-
al in Nederland en soms buiten 
de grenzen. In 2012 kwam er een 
nieuwe bekroning op zijn werk 
met 3 boekingen op Ibiza en te-
genwoordig draait hij ieder jaar 
wel op Ibiza. En zaterdagavond 
dus live op Radio Aalsmeer in 
‘Zimmer Frei’.

199e gast ‘Door de Mangel’
Op de eerste maandag in febru-
ari ontvingen presentatoren My-
lene en Elbert Huijts ‘soep-on-
derneemster’ Daniëlle Jonker. 
Als 199e gast in de wekelijk-
se talkshow is Annemieke Hol-
lander uitgenodigd. Zij gaat sa-
men met haar man en hun ei-
gen ‘Team Hollander’ meedoen 
aan de Roparun: een 500 kilome-
ter lange estafetterun van Parijs 
naar Hamburg. Dit alles voor het 
goede doel. Maandag vanaf 19.00 
uur in ‘Door de Mangel’ op Radio 
Aalsmeer. Nog maar één uitzen-
ding te gaan voordat de mijlpaal 
van de 200ste uitzending wordt 
bereikt. Ook dan zullen de pre-
sentatoren weer een bijzonde-
re en dit keer bekende Aalsmeer-
der ontvangen. Radio Aalsmeer is 
te beluisteren via 105.9 FM in de 
ether, 99.0 FM op de kabel, digi-
taal radiokanaal 868 (Caiway) en 
via www.radioaalsmeer.nl. 

Sympany: Bedankt voor 
uw textieldonaties
Aalsmeer - Liefst 23 miljoen ki-
logram kleding, textiel en schoe-
nen zijn het afgelopen jaar ge-
doneerd in de textielcontainers 
(en huis aan huis inzameling) van 
Sympany. Via de containers (en 
huis aan huis inzamelingen) in de 
gemeente Aalsmeer is door Sym-
pany 131.377 kilo ingezameld! 
Maar niet alleen via de textielcon-
tainers en huis aan huis is textiel 
ingezameld. Ook via bedrijven, 
scholen en verenigingen. Om het 
gedoneerde textiel tegen vuil, 
viezigheid en nattigheid te be-
schermen is het van groot belang 
dat het in een gesloten plastic 
(vuilnis)zak wordt aangeboden.
Het is een misvatting dat alleen 
kleding welkom is. Ook schoenen 
accessoires en overig textiel mag 
in de textielcontainers. Regelma-
tig krijgt Sympany de vraag of 
ook dekbedden of kussens wel-
kom zijn. Nee, deze zijn niet wel-
kom in de textielcontainers van 
Sympany. Ze bestaan voorname-
lijk uit (niet textiele) vulling en 
zijn voor Sympany niet bruikbaar. 
Dit geldt ook voor matrassen. 

Kansen voor mensen
Door uw gedoneerde textiel krij-
gen mensen in Nederland met 

een afstand tot de arbeidsmarkt 
een mogelijkheid op werk in 
een van de vijf sorteervestigin-
gen van Sympany. In Afrika en In-
dia bieden uw donaties kansen 
aan textiel gerelateerde projec-
ten. Vrouwen wordt een vakop-
leiding tot naaister geboden en 
ondernemerschapstraining ver-
groot hun kans een eigen onder-
neming te starten. Voor kinde-
ren in India, waarvan de ouders 
in de textielindustrie werken, is 
het Step-Up programma dat de 
kinderen uit deze risicovolle pro-
ductieomgeving houdt. Ze wor-
den in dit project voorbereid op 
het reguliere basisonderwijs. Alle 
projecten zijn gericht op zelfred-
zaamheid en duurzaamheid.

hand van twee Powerpoint pre-
sentaties laat hij foto’s zien van 
twee reizen naar en door Austra-
lië. Daarbij vertelt hij ook het ver-
haal van deze twee indrukwek-
kende vakanties. De themamid-
dag voor leden van OVAK wordt 
gehouden op dinsdagmiddag 13 
februari in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. De aanvang is 
14.00 uur. 

aliteit. Wat een fijne gift!” Stich-
ting De Aanloop is niet de enige 
organisatie die een cheque heeft 
gekregen. In december is een re-
cordbedrag van 13.500 euro ver-
deeld onder Vluchtelingenwerk, 
scouting Paula Geerts, Kili4sein 
uit Hoofddorp, Zebra Zorgboer-
derij uit Vogelenzang, Scouting 
Tiflo uit Aalsmeer en Kom in mijn 
tuin uit Heemstede.

Meer voor Mensen
Bij Meerwinkel staan mensen 
centraal. De opbrengst van het 
kringloopwarenhuis wordt in-
gezet voor de ontwikkeling van 
haar medewerkers en het creëren 
van banen voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Bo-
vendien biedt Meerwinkel werk-
plekken om werkervaring op te 
doen en zo door te groeien naar 
een baan. Met ruim 30 partici-
patiemedewerkers en 50 vrijwil-
ligers zet Meerwinkel zich ook 
in voor regionale goede doelen 
en activiteiten. De goede doelen 
wisselen en worden op voorstel 
van de vrijwilligers van Meerwin-
kel bepaald. Voor meer informa-
tie: www.meerwinkel.nl

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

Het klaverjassen op 2 februari is 
gewonnen door Paul Schouten 
met 5322 punten. Op twee Mar-
ja van de Burg met 5237 punten 
en op drie Piet Gortzak met 5215 
punten. De poedelprijs was voor 
Corrie Balder met 3780 punten. 
Bij het jokeren was Frieda On-
ker met 404 punten de beste. De 
poedelprijs was voor Anneke met 
880 punten,

Inwoners van De Kwakel naar het 
Binnenhof in Den Haag voor wo-
ningen (1977).





12 8 februari 2018

Schijnwerper op Bloemenzegelwinkelier
Hartelust Euronics: “Mensen komen 
gericht naar ons toe”

le kaart is twee euro waard, wel-
ke je inlevert bij de deelnemende 
winkeliers. Eén keer per jaar is er 
een grote trekking waarbij prach-
tige prijzen te winnen zijn met als 
hoofdprijs een auto, dus plakken 
loont! Dit jaar bestaat de Vereni-
ging van Aalsmeerse Bloemen-
zegelwinkeliers 64 jaar, een goe-
de reden om de deelnemers in 
het zonnetje te zetten in deze ru-
briek. Tweewekelijks wordt hen 
een vijftal vragen voorgelegd. 
Erik van Rijk van Henrita Foot-
wear vertelde vorige keer over 
zijn 25-jarig jubileum. Deze maal 
is de beurt aan Peter Eveleens 
van Hartenlust aan de Oostein-
derweg. Een begrip in Aalsmeer.
 
Wat voor winkel heb je?
“Mijn neef Klaas Eveleens en ik 
zijn de directeurs van een profes-
sioneel team en hebben een win-
kel in audio, video en witgoed. 
Hartenlust bestaat minstens ne-
gentig jaar en wij namen het er-
gens over in de jaren tachtig.”

DE SCHIJNWERPER OP EEN 
BLOEMENZEGELWINKELIER:

Hoe lang ben je al lid?
“Volgens mij was dat vanaf het 
begin al. We zijn er mee doorge-
gaan, omdat er echt vraag naar 
is. Een populair item. Wij stoppen 
daar niet mee.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“We zitten natuurlijk buiten het 
centrum en nemen daarmee een 
aparte positie in. We hebben niet 
echt winkelend publiek, omdat 
we aan een doorgaande weg zit-
ten, maar mensen komen gericht 
naar ons toe. En, omdat het pand 
eigendom is, zitten we hier best.” 

Wat is de invloed van internet 
op je bedrijf?
“Groot. Vooral in onze markt. Ie-
dereen kan natuurlijk via inter-
net kijken wat een apparaat kost 
en dan bestellen ze het soms onli-
ne. Maar ik ben er niet bang voor, 
want wij bieden service, geven 
advies en eventuele problemen 
worden door ons opgelost. Dat 
kan via internet vaak niet.”

Hoe zie je de toekomst 
van je winkel?
“Ik zie de toekomst oké in. We 
werken samen met een redelijk 
grote organisatie; Euronics. Dat 
is van belang. Zij zorgen onder 
andere voor een goede webwin-
kel, Alleen als fysieke winkel zou 
het moeilijk worden, maar met de 
combinatie met de E-shop zijn we 
goed bezig.” Kijk voor meerinfor-
matie op www.hartelust.nl  
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Bloemenzegels plak-
ken is een begrip in Aalsmeer. Per 

twee euro aan boodschappen 
ontvang je een zegel. Een vol-

Foto: Ton van Eenennaam

Inspirerende netwerkborrel 
bij Businessclub FC Aalsmeer
Regio - Inspirerende netwerkbor-
rel Businessclub FC Aalsmeer
Afgelopen donderdag waren 
de deuren weer geopend van 
het sfeervolle Clubhuis van FC 
Aalsmeer om te netwerken, te 
verbinden en inspireren. Net-
werkorganisatie Borrel Aalsmeer 
en Businessclub FC Aalsmeer 
mochten circa 50 relaties en busi-
nessclubleden verwelkomen. Tij-
dens het podiumprogramma was 
de presentatie in handen van In-
grid Claasen en zij gaf het woord 
aan voorzitter Jan Koster die na-
mens Businessclub Aalsmeer een 
korte presentatie gaf over de laat-
ste ontwikkelingen. Penning-
meester Frank Spring in ‘t Veld 

van FC Aalsmeer vertelde de aan-
wezigen over de eerste schen-
king namens Businessclub FC 
Aalsmeer en daarna stonden er 
enkele pitches op het program-
ma. Het programma werd afge-
sloten met de inspiratiesessie ‘De 
7 sleutels voor zakelijk succes’. 
Jon Rijlaarsdam verzorgde na-
mens de Zakelijk Succes Acade-
my deze workshop. Tijdens de bij-
eenkomsten werden de netwer-
kers weer goed verzorgd en voor-
zien van hapjes en drankjes. Don-
derdag 12 april  vindt de volgen-
de netwerkbijeenkomst plaats. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.borrelaalsmeer.nl en www.
businessclubfcaalsmeer.nl

Eén van de vijf grootste van Nederland

College op bezoek bij 
watersportverenigingen
Aalsmeer - Het gezamenlijk over-
leg watersportverenigingen be-
staat uit een aantal Aalsmeerse 
verenigingen. Samen behoren zij 
tot één van de vijf grootste wa-
tersportverenigingen van Neder-
land. Goede reden voor het colle-
ge om een bezoek te brengen de-
ze Aalsmeerse Watersportvereni-
gingen.

Ruim 2.500 leden
De watersportverenigingen zijn 
verenigd omdat ze samen sterker 
staan en watersporters meer kun-
nen bieden. Zowel voor facilitei-
ten, opleidingen voor de jeugd, 
passantenplaatsen als voor Zeil-
wedstrijden op de plas delen zij 
kennis en materialen. In totaal 
hebben ze op dit moment ruim 
2.500 leden en ruim 1.000 lig-
plaatsen. Om deze leden te be-
houden en het ledenbestand nog 
verder uit te breiden in de toe-
komst, is een nieuwe insteek no-
dig. De tendens is dat mensen 
wel willen varen, maar vaak geen 
boot meer willen bezitten. Daar-
om denken de verenigingen nu 
gezamenlijk na over verhuur van 
boten aan leden van de vereni-
gingen en nieuwe takken binnen 
de watersport om zo met de tijd 
mee te gaan. 

Promotieplan
Ook de gemeente zet zich in om 
meer bezoekers en waterspor-
ters naar Aalsmeer te krijgen. De 
prachtige Westeinderplassen bie-
den hiervoor volop kansen. Het 
college heeft de afgelopen pe-
riode deze sector versterkt door 
Aalsmeer als watersport- en toe-
ristische gemeente duidelijker 

op de kaart te zetten. Hiervoor 
is nieuw beleid gemaakt en is in 
nauwe samenwerking met On-
dernemend Aalsmeer een ambiti-
eus promotieplan tot stand geko-
men. Dit promoplan gaat uit van 
één merk: Visit Aalsmeer! De nieu-
we website www.visitaalsmeer.
nl wordt binnenkort ook verrijkt 
met informatie over de jachtha-
vens en de zeilwedstrijden.

Gezamenlijk overleg
Wethouder Recreatie en Toeris-
me Jop Kluis: “Om dit allemaal 
in goede banen te leiden moe-
ten we regelmatig met elkaar al-
le ontwikkelingen op en rondom 
ons mooie Aalsmeerse plassen-
gebied bespreken en waar moge-
lijk verbeteren. Daarom hebben 
we tijdens het bezoek ook de af-
spraak gemaakt dat er een over-
leg komt met de gezamenlijke 
watersportverenigingen.” Het col-
lege van gemeente Aalsmeer be-
zoekt regelmatig bedrijven en or-
ganisaties om deze beter te le-
ren kennen. Hierbij gaan zij in 
gesprek met de bedrijven of in-
stellingen en bespreken wat er 
speelt en wat de rol van de ge-
meente hierbij kan zijn. De geza-
menlijke watersportverenigingen 
Aalsmeer bestaan uit: de Westein-
der zeilwedstrijden, Windsurfclub 
Aalsmeer, WV Westend, WV Nieu-
we Meer, WV Aalsmeer, WV Schip-
hol en WV De Residentie. Meer 
weten over de zeilwedstrijden op 
de Poel of lid worden van een wa-
tersportvereniging? Kijk op ht-
tps://westeinderzeilwedstrijden.
nl voor informatie over de water-
sportverenigingen en het totale 
wedstrijdprogramma.

Swing en jazz tijdens matineeconcert
Pete Bog’s Bigband geeft optreden in N201
Aalsmeer - Pete Bog’s Bigband 
geeft zondagmiddag 18 febru-

ari een matineeconcert in Mu-
ziekcentrum N201. Een Jazz Big 

Band!? Jazz in De N201? Ja! Het 
is een première en daar kun jij 

KCA cabaret met Tom Lash
Aalsmeer - Hoe objectief zijn 
mensen? Hoe vormen ze hun me-
ning zonder beïnvloeding? Hoe 
vatbaar is de mens voor manipu-
latie? Jij bent toch zeker niet vat-
baar? Volgens Tom  zit je er goed 
naast en wordt het tijd dat je met 
je neus op de feiten wordt ge-
drukt! De 22-jarige Tom Lash is 
nog vrij onbekend in het cabaret- 
en comedycircuit. In zijn voor-
stelling ‘Uit Vrije Wil’ heeft hij tal-
rijke voorbeelden bij elkaar ge-
zocht van ‘nudging’. Die variëren 
van een simpele methode om 
een groep Japanse toeristen in 
Amsterdam achter je aan te la-
ten lopen of je sollicitatiebrief bo-
ven aan de stapel te laten komen, 
tot uitgekiende propaganda van 
overheden en beïnvloeding van 
de sociale media. Of je het nu wilt 
of niet, doorhebt of gewoon ach-
teloos ondergaat, je trapt altijd 
wel in één van de valkuilen die 
Tom Lash vaak uitgekookt graaft 
in ‘Uit Vrije Wil’. Soms weet je niet 
meer zeker of het wel valkuiltjes 
waren. Kom en beleef een heerlij-

ke cabaretavond op zaterdag 17 
februari in cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat.
Kaarten à 12 euro voor deze voor-
stelling zijn te reserveren via 
www.cultureelcafebacchus.nl of 
telefonisch te bestellen via 0297-
342657. De entree is 12 euro. Aan-
vang: 21.00 uur.

Wandelen langs kunstwerken (7)
Wapen in gemeentehuis
Aalsmeer - De gemeente is rijk 
aan bijzondere kunstwerken, die 
de afgelopen vijftig jaar op be-
kende, karakteristieke en ver-
rassende plekken geplaatst zijn. 
Maak de komende weken kennis 
met de verhalen achter elk kunst-
werk. Wat is de historische of ac-
tuele waarde, de achterliggende, 
diepere betekenis van de kunste-
naar: heeft het kunstwerk een be-
paalde symboliek?

Dorpswandeling
Op weg alweer naar het zeven-
de kunstwerk tijdens de wande-
ling. Het is nog steeds een dorps-
wandeling. Van de Dorpsstraat, 

de Kanaalstraat en het Wetering-
plantsoen naar het Raadhuisplein 
waar trots godin Flora op de in-
woners neerkijkt. Het plein in het 
Centrum heeft nog meer kunst-
werken, in/bij het gemeentehuis:

Wapen in de gevel (1962)
Jan Willem Rädecker 1924 
Natuursteen
Op de gevel van het gemeente-
huis is een reliëf geplaatst. In na-
tuursteen vervaardigde de beeld-
houwer het wapen van Aalsmeer, 
de klimmende leeuw met een aal 
in zijn voorpoten. Beeldhouwers 
werd in het verleden vaak ge-
vraagd een kunstwerk te ontwer-

bij zijn. De band wordt gevormd 
door een achttiental enthousias-
te en gevorderde amateurs onder 
leiding van Leon van Mil en speelt 
een breed repertoire aan soepele 
Swing, vette Blues, opzwepen-
de Latin en loeistrakke Funk. De 
band neemt het publiek mee op 
een avontuurlijke reis door bijna 
een eeuw Jazzgeschiedenis; gro-
te hits en onbekende pareltjes. 
Het vocale gedeelte zal worden 
vertolkt door Heidy Crooymans, 
de vaste zangeres van de band, 
wiens fantastische stem zich soe-
pel vlijt rond de zangnummers. 
Op strategische plekken in de 
band zitten heerlijke solisten die 
de zaak nog verder kunnen op-
zwepen. Het concert op 18 fe-
bruari begint om 15.00 uur (zaal 
open vanaf 14.30 uur) in de N201 
aan de Zwarteweg. 
Toegangskaarten à 10 euro per 
persoon kunnen worden ge-
kocht aan de deur of vooraf via  
https://www.petebogsbigband.
nl/kaarten-n201/.

pen dat refereerde aan de plaats 
of het verleden. De leeuw is het 
zinnebeeld van dapperheid, wijs-
heid en energie, de aal wijst ver- 
moedelijk op het waterrijke ge-
bied rond Aalsmeer. 

Monumentaliteit
Uit dit reliëf spreekt monumen-
taliteit en een ambachtelijk vak-
manschap dat zo kenmerkend is 

voor deze tijd.
Jan Willem Rädecker stamt uit 
een familie waarin het beeldhou-
wen een alledaags verschijnsel 
is. Het vak leerde hij op het ate-
lier van zijn vader John en door 
te assisteren bij diens beroem-
de monument op de Dam te Am-
sterdam. De honden en leeuwen 
daarvan zijn van de hand van Jan 
Willem.
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Carnaval
Op dinsdagochtend 
13 februari, 11 uur komt de 
carnavalsvereniging met 
hoog bezoek van Prins 
Marco 1 in wijkpunt Voor 
Elkaer. Zorg dat u erbij bent!

Acryl schilderles
Op dinsdag 13 februari van 
14.30-16.30 uur is er een 
schilderles o.l.v. Henk van 
Utrecht, in Wijkpunt Voor 
Elkaer. Schilderen met acryl-
verf. Voor deelname kunt 
u zich opgeven bij een van 
de gastvrouwen/gastheer. 
Consumpties zijn voor eigen 
rekening. 

Optreden
U bent van harte uitgeno-
digd om te komen luisteren 
bij optredens van koren of 
andere muzikale gezel-
schappen. De optredens 
vinden één keer per maand 
plaats in de grote zaal van 
Zorgcentrum Aelsmeer
Op woensdag 14 februari 
om 15.00 uur is er een optre-
den van Aqua-Azul; Indisch 
thema met tante Melien. 

Dineren in Voor Elkaer
Op dinsdag 13 februari 
heerlijke erwtensoep tussen 
12.00-14.00 uur. Reserve-
ren is wenselijk maar niet 
noodzakelijk. Onbeperkt 
erwtensoep voor €7,50.

Op woensdag 14 februari  
tussen 12.00-14.00 uur kunt 
u genieten van een heerlijk 
3-gangen verrassingsdiner. 

Op vrijdag 16 februari 
vanaf 17.30 uur kunt u gaan 
genieten van een heldere 
vermicelli soep met dille en 
stokbrood met kruidenbo-
ter, waanzinnige kip met 
pestosaus, tagliatelle, toma-
tensalade met oude kaas en 
vla-�ip voor €12,-. 
Voor reserveren kunt u 
bellen met onze gastheer of 
gastvrouwen op nummer 
0297-820979.

Lunchen in Voor Elkaer
Lekker lunchen in Voor 
Elkaer... Een heerlijk brood-
je..? Dat kan altijd, zonder 
te reserveren van maandag 
t/m vrijdag, tussen 12.00- 
14.00 uur. 

Activiteiten overzicht
Eerlijk smaakt heerlijk!
Nu ook Fairtrade bananen 
bij DEEN supermarkten
Aalsmeer - Sinds 2 februari zijn 
de bananen die DEEN in alle win-
kels verkoopt Fairtrade. De super-
markt is heel blij met de samen-
werking met de stichting Max Ha-
velaar, de organisatie achter het 
Fairtrade keurmerk. De bananen 
worden onder eerlijke handels-
voorwaarden ingekocht bij bana-
nenproducenten in Ecuador.

Mooie toevoeging
Directeur Leendert van Eck van 
DEEN is trots dat vanaf eind de-
ze week de bananen bij zijn su-
permarkten Fairtrade zijn. “De 
bananen zijn een mooie toevoe-
ging aan het toch al grote assorti-
ment Fairtrade producten in onze 
winkels. Daarbij zijn de bananen 
erg lekker en blijft de prijs het-
zelfde.” Peter d’Angremond, di-
recteur van Stichting Max Have-
laar, verwoordt de samenwerking 
als volgt: ‘We werken al jaren met 
plezier samen met DEEN aan het 
vergroten van het Fairtrade as-
sortiment. De overstap naar Fair-
trade bananen is een mijlpaal in 
de samenwerking. In belangrijke 
productcategorieën zoals koffi  e, 
thee, cacao en fruit biedt DEEN 

haar klanten Fairtrade gecertifi -
ceerde producten aan. DEEN laat 
daarmee zien dat zij duurzame 
ontwikkeling voor producenten 
in ontwikkelingslanden belang-
rijk vindt.”

Betere en duurzame toekomst
De Fairtrade bananen van DEEN 
komen van gecertifi ceerde orga-
nisaties van kleine boeren (co-
operaties) en van plantages in 
Ecuador. Door samen te werken 
in een coöperatie staan de boe-
ren sterker en krijgen ze toegang 
tot de internationale markt. Bij de 
plantages gaat de aandacht uit 
naar onder andere de verbete-
ring van de arbeids- en leefom-
standigheden van de arbeiders. 
De Fairtrade bananen van DEEN 
komen onder andere van de ba-
nanenplantage El Remanso Maria 
Gabriela in Ecuador. De plantage 
is 35 hectare groot en er werken 
20 à 25 mensen. Zij ontvangen 
voor de bananen minimaal een 
prijs die gebaseerd is op de kos-
ten van duurzame productie en 
een vaste ontwikkelingspremie. 
Zo kunnen zij werken aan een be-
tere en duurzame toekomst.

Nieuw bij autobedrijf Nieuwendijk
Dacia Duster wacht op 
kennismaking met jou
Regio - Maak kennis met de nieu-
we Dacia Duster bij Nieuwendijk 
Als je stad en land afrijdt, dan doe 
je dat het liefst in een auto die 
zich op alle wegen thuis voelt. 
Maak kennis met de nieuwe Da-
cia Duster. Meer Duster dan ooit 
dankzij een compleet nieuw ui-
terlijk en interieur. Het design is 
robuust en eigentijds. Tegelijker-
tijd kun je met de nieuwe Da-
cia Duster 4×4-uitvoering gerust 
de gebaande paden verlaten. De 
nieuw ontworpen grille, unieke 
LED-dagrijverlichting en dakrails: 
het zal iedereen opvallen!

Test ‘m nu!
De Duster 4×4 is niet zomaar een 

SUV voor het asfalt, maar een 
echte terreinwagen. Dit kunnen 
ze natuurlijk wel zeggen bij Nieu-
wendijk, maar dit moet je ge-
woon zelf ervaren. Nieuwendijk 
biedt daarom de mogelijkheid 
om een proefrit off -road te ma-
ken op haar 4×4 terrein bij de ves-
tiging in Aalsmeer, aan de Zwar-
teweg. Benieuwd naar de nieu-
we Dacia Duster die in alles an-
ders is? 
Deze hele week staat hij nog te 
stralen in de showrooms van 
de Nieuwendijk vestigingen in 
Aalsmeer, Hillegom en Lijnden. 
De Dacia Duster wacht op een 
uitgebreide kennismaking met 
jou!

Marlon van Diemen: 
‘Zaai zorgt voor focus’
Aalsmeer - Wegens het succes 
van het coach project Zaai biedt 
de gemeente ook dit seizoen 
startende ondernemers de mo-
gelijkheid om zes maanden een 
coach traject te volgen bestaan-
de uit een aantal masterclasses, 
intervisie avonden, individuele 
en plenaire coachsessies. Dit jaar 
hebben 27 kandidaten zich aan-
gemeld, daarvan mogen 19 Zaai-
lingen deelnemen aan het pro-
ject dat mede wordt ondersteund 
door Ondernemend Aalsmeer en 
Rabobank Regio Schiphol.

Multitasker
Marlon van Diemen is een zeer 
sociaal betrokken vrouw voor 
wie het woord multitasker niet 
vreemd is. Naast haar gezin en 
het eigen bedrijf is zij politiek 
betrokken en doet zij ook nog 
het secretariaat van de Pramen-
race. Bij Marlon zat de gedachte 
iets te willen doen met mensen 
er al vroeg in. Met name gezich-
ten boeide haar bovenmate en 
zij koos daarom een opleiding tot 
schoonheidsspecialiste en heeft 
ook dit vak in praktijk gebracht.
Toch bleek het haar toch niet op 
te leveren wat zij ervan had ver-
wacht “Ik vond het te priege-
lig.” Zij maakte een totale omme-
zwaai en ging werken in de kin-
deropvang en is doorgegroeid 
naar een leidinggevende functie 
bij kinderopvang Solidoe. “In de 
acht jaar dat ik dit werk heb ge-
daan kwam ik er achter hoe be-
langrijk het is wanneer mensen 
goed in hun vel steken. Ik raakte 
steeds meer geïnteresseerd in het 
welzijn van de mens.” Door om-
standigheden vertrok zij bij Soli-
doe en werkte een ‘blauwe maan-
dag’ op kantoor, maar dat was he-
lemaal niet aan haar besteed. 
Het is deze omweg geweest die 
haar uiteindelijk heeft gebracht 
bij het werk dat haar past. In ju-
ni hoogzwanger naar de KvK om 
zich als zelfstandige te laten in-
schrijven in augustus bevallen 
van een dochter en  in september 
begonnen met het bijschaven 
van al reeds opgedane kennis. 
’”Tijdens mijn opleiding schoon-
heidsspecialiste was massage 
een belangrijk onderdeel, dat mij 
altijd al zeer lag. Nu met de bij-
scholing en de juiste papieren op 

zak kan ik in mijn eigen praktijk 
massage geven aan volwassenen, 
kinderen en baby’s.”  Marlon is te-
vens docente babymassage en 
geeft les aan moeders en enkele 
vaders. Verder geeft zij ook stoel-
massage op locatie onder andere 
bij bedrijven) 

Unieke kans
Gelukkig mankeert het Marlon 
niet aan het nemen van initiatie-
ven, tenslotte is het zo: Wie niet 
waagt wie niet wint, dus trok zij 
in het voorjaar van 2017 de stou-
te schoenen aan en stapte Stijl & 
Meer binnen met de vraag: “Kun-
nen wij gaan samenwerken?” Er 
werd op haar voorstel enthousi-
ast gereageerd en tussen de da-
mes onderling klikte het zo goed 
dat er een wedervraag werd ge-
steld: ‘Zou jij iets willen huren?’ 
“Ik ben de winkel uitgegaan vol 
energie en inspiratie, want hoe 
gaaf is het om samen te werken 
met mensen die het zelfde voor 
ogen hebben. Deze unieke kans 
heb ik met beide handen aange-
pakt en ik ben er zo trots op een 
eigen onderkomen te hebben in 
de Zijdstraat. Wij versterken el-
kaar, vullen elkaar goed aan en 
de mensen die binnen komen 
vinden een ruimte waar zij aan-
dacht krijgen en dat is precies 
wat ik evenals de anderen in het 
bedrijf wil.” Naast de massage van 
Marlon is er tevens een kapsalon 
en verkoop van woon - en leefac-
cessoires.

Een aanrader
“Zaai kwam op het juiste mo-
ment. Ik ben zelf in september 
gestart en Zaai begon in oktober. 
Zo mooi hoe dingen kunnen sa-
men vallen. Je kunt uit Zaai zelf-
vertrouwen halen, weer trots zijn! 
Stap voor stap word je verder ge-
holpen. Het bied je een focus en 
het kweekt een netwerk. Wat je er 
zelf instopt kan je er ook uithalen, 
het gaat om jouw onderneming. 
Ik word telkens weer uitgedaagd 
om nog meer uit werk en mijn le-
ven te halen. Zaai is een absolu-
te aanrader!” Bel voor meer in-
formatie over Zaai naar: Kirsten 
Verhoef, project organisatie via 
0297-366182 of stuur een mail 
naar: kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon  

Van Oude Veiling naar Huiskamer
Bibliotheek tijdelijk dicht 
wegens verbouwing
Aalsmeer - De bibliotheek in de 
Marktstraat gaat tijdelijk dicht. 
De Oude Veiling, het gebouw 
waarin de bibliotheek gevestigd 
is, wordt namelijk verbouwd. De 
sluiting duurt twee weken, van 
maandag 12 tot en met zaterdag 
24 februari.
De bibliotheek wil ervoor zorgen 
dat de verbouwing tot weinig 
overlast bij haar bezoekers leidt. 
Sommige werkzaamheden zijn 
echter zo ingrijpend dat het niet 
mogelijk is om de bibliotheek 
open te houden.

Gevolgen voor klanten
Zaterdag 10 februari is de laat-
ste kans om voor de sluiting boe-
ken te lenen en reserveringen op 
te halen. Vanaf maandag 26 fe-
bruari is iedereen weer van harte 
welkom. Voor iedereen die zijn/
haar boeken eigenlijk had moe-
ten terugbrengen in deze peri-

ode geldt dat men deze boeken 
nu mag thuishouden tot uiterlijk 
5 maart 2018. Leden kunnen met 
hun pas ook terecht bij de andere 
vestigingen in Amstelland of bij 
bijna alle andere bibliotheken in 
Nederland.

De nieuwe Oude Veiling
Vanaf maandag 26 februari is de 
bibliotheek weer open voor alle 
bezoekers. De werkzaamheden 
zullen nog wel tot 1 juli 2018 blij-
ven doorgaan. 
De Oude Veiling wordt omgeto-
verd tot een prettige ontmoe-
tingsplek: de huiskamer van 
Aalsmeer. Meer informatie is te 
vinden op www.debibliothee-
kamstelland.nl/aalsmeer.
De Oude Veiling is een samenwer-
kingsverband van ESA, Ons Twee-
de Thuis, Cultuurpunt Aalsmeer, 
de Bibliotheek Amstelland, AM 
match en de gemeente Aalsmeer.

VKC archief 
weer in 
Aalsmeer
Aalsmeer - Het bijna 130-ja-
rige VKC-archief is terug in 
de plaats waar het ooit be-
gon. Stichting Floricode 
(voorheen Vaste Keurings 
Commissie, VKC) heeft het 
archief overgedragen aan 
Stichting Oud Aalsmeer en 
de Historische Tuin.
Een groot deel van de stuk-
ken – zeker die documen-
ten die betrekking hebben 
op Aalsmeer –  is onderge-
bracht in het archief van de 
Historische Tuin in Aalsmeer.
Belangstellenden die infor-
matie wensen over de ge-
schiedenis van deze keu-
ringsorganisatie kunnen die 
inwinnen bij Cees van Dam, 
tuinchef van de Historische 
Tuin. Hij kan bereikt worden 
via het e-mailadres: info@
historischetuinaalsmeer.nl.

Nieuws van Werkgroep 
FairTrade gemeente
Aalsmeer - Nadat de gemeen-
te Aalsmeer per 1 november Fair-
Trade Gemeente is geworden 
heeft de werkgroep niet stilgeze-
ten. Er is verder contact geweest 
met de gemeente in de hoop dat 
de borden binnenkort zullen wor-
den geplaatst.
Ook is er contact geweest met di-

verse bedrijven en organisaties 
met de vraag of zij FairTrade pro-
ducten willen gebruiken.
De FairTrade Gemeente campag-
ne wil van elke gemeente een 
FairTrade Gemeente maken en 
van ‘eerlijke handel’ de norm. Dit 
omdat de arbeiders en boeren 
(en hun familieleden) in ontwik-

kelingslanden, die voorzien van 
veel voedsel en andere produc-
ten, een goede toekomst te gun-
nen. In de tien jaar dat de cam-
pagne nu loopt, zijn er dankzij 
de inzet van duizenden vrijwilli-
gers in Nederland maar liefst 81 
FairTrade Gemeenten waaron-
der de gemeente Aalsmeer (we-
reldwijd ruim 2000). Dit naast tal 
van FairTrade scholen, kerken, 
een ziekenhuis, een voetbalclub 
en zelfs de eerste FairTrade scou-
tinggroep ter wereld. En het aan-
tal groeit gestaag.
Via deze campagne kunnen de 
vrijwilligers van de werkgroepen 
in de gemeenten er voor zorgen 
dat de consumentenvraag naar 
FairTrade producten toeneemt en 
daarmee bijdragen aan een eerlij-
ke wereld. Dat het werkt, kunt u 
zien als u in de supermarkt goed 
om u heen kijkt: steeds meer pro-
ducten zijn voorzien van het Max 
Havelaar FairTrade logo! 
Meer informatie is te vinden op: 
www.fairtradegemeenten.nl
Bellen kan ook naar Betty Kooij, 
contactpersoon van de Werk-
groep Aalsmeer, telefoon: 0297-
321509

De verbouwing in de Oude Veiling is in volle gang. Een kijkje in het ge-
bouw dat omgetoverd wordt tot Huiskamer van Aalsmeer. Herken je de 
ingang nog? Volgende week wordt een aanvang gemaakt met de door-
braak naar de bibliotheek, die voor deze klus twee weken de deuren sluit.
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Martine en Tineke winnen 
de halve kraakmarathon
Aalsmeer - Op zaterdag 3 febru-
ari organiseerde Café Sportzicht 
een halve kraakmarathon voor 
koppels. Om 15.00 uur begon de 
marathon. Zes koppels gingen 
de uitdaging aan. De sfeer zat er 
weer goed in bij de deelnemers. 
Ze waren gezellig aan het kaar-
ten, maar wel met de gedachten 
om te winnen. Er werden zeven 
rondes gespeeld van zestien gif-
fi es. Welk koppel zou welke plaats 
veroveren? Martine Dol en Tineke 
de Koff  stonden na vier rondes op 
een vijfde plaats, maar door een 

zeer goede vijfde ronde met een 
pot van 9180 punten (meteen de 
hoogste pot die ooit in Sportzicht 
is gehaald), gingen zij er met de 
eerste prijs vandoor met totaal 
25310 punten. Mike Griffi  oen en 
Appie Velthuis eindigden op de 
tweede plaats met 23560 pun-
ten. Geri van de Dool en Jan Da-
men behaalden de derde plaats 
met 20500 punten. De poedel-
prijs werd gewonnen door Dirk 
Romeijn en Anja met 15680 pun-
ten. Dit koppel behaalde ook de 
marsenprijs met zes marsen. 

Schaatsbaan in de maak 
op de Skeelerbaan
Kudelstaart - Het wordt kouder, 
de temperatuur is fl ink aan het 
dalen en dat geeft echt niet al-
leen spanning bij ijsverenigingen 
in de Friese steden. In heel Ne-
derland gaan ogen stralen, want 
kunnen schaatsen op natuurijs is 
best al weer wat jaartjes geleden. 
Door de weermannen is al aange-
kondigd dat schaatsen op sloten 
en meren zo goed als zeker niet 
gaat lukken, daarvoor gaat het 
niet te hard en niet te lang vrie-
zen. Maar, schaatsen op onderge-
spoten velden of banen heeft wel 
een grote kans tot slagen. En dan 
is er goed nieuws te melden van-
uit Kudelstaart. De ‘rayonhoofden’ 
zijn bijeen gekomen en gaan de 

komende dagen en nachten pro-
beren de skeelerbaan aan de Wim 
Kandreef om te toveren in een 
mooie ijsbaan. Een groep vrijwil-
ligers is maandagavond 5 februa-
ri begonnen met deze klus en af-
gesproken is dat de heren en da-
mes elkaar dag en nacht afwisse-
len om binnenkomt schaatslief-
hebbers uit te kunnen nodigen 
om een ‘rondje’ te komen maken.  
Vooralsnog zit het niet mee. Dins-
dag liet de zon zich zien en warm-
de het asfalt onder de baan op en 
liet het ijs smelten. Hopelijk gaat 
het toch nog lukken. Succes met 
dit leuke en graag gewilde initi-
atief!
Foto: www.kicksfotos.nl

Vergadering en 
speelavond DES
Rijsenhout - De eerstvolgende 
speelavond van buurtvereniging 
DES is op donderdag 15 februari 
en begint om 19.30 uur met een 
ledenvergadering. Om 20.00 uur 
start vervolgens het klaverjas-
sen en domineren. DES komt bij-
een in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat en is dringend 
op zoek naar een nieuwe voor-
zitter, een secretaris en een pen-
ningmeester. Aanmelden kan via 

e-mail: buurtvereniging@door-
eendrachtsterk.nl. Of bij één van 
de huidige bestuursleden: J. Bart, 
Heermanszwet 55 of T. Sneeuw-
Horsman, Schrevelsgerecht 14.
Het klaverjassen tijdens de speel-
avond op 18 januari is gewon-
nen door de heer K. Koolhaas met 
5398 punten, op twee de heer A. 
Brouwer met 5109 punten en op 
drie is de heer T. Koolhaas geëin-
digd met 5038 punten. Bij het 
domineren was mevrouw F. Kor-
te met 9 schrappen de beste. Op 
twee mevrouw W. te Slaa met 10 
schrappen..

Voldoende ondersteuningsverklaringen

10 Krachtige kernpunten 
Absoluut Aalsmeer 
Aalsmeer - Absoluut Aalsmeer 
doet mee aan de gemeenteraads-
verkiezingen op 21 maart. Lijst-
trekker is voormalig AB-man Dick 
Kuin. Hij wordt gesterkt door Re-
né Martijn (2), Greta Holtrop (3), 
Chantal Hilst-Dekker (4), Peter 
Smolders (5) en nog zeven inwo-
ners. Afgelopen week was span-
nend voor de oprichters van de-
ze nieuwe lokale partij, want wie 
nieuw is moet voldoende onder-
steuningsverklaringen hebben 
om deel te mogen nemen aan de 
verkiezingen. Het minimum aan-
tal is ruim gehaald en dus maakt 
Absoluut Aalsmeer zich op voor 
de komende verkiezingen. Woes-
dag 7 februari zijn de tien kern-
punten gepresenteerd. “Geen el-
lenlang verhaal, maar krachti-
ge kernpunten waarvoor we ons 
hard zullen maken in de gemeen-
te Aalsmeer”, aldus fractie. 

-  Aalsmeer is nog steeds 
Aalsmeer! Aalsmeer heeft 
een eigen identiteit en is nog 
steeds een zelfstandige ge-
meente, dat willen we zo hou-
den!

-  Meer aandacht voor de mense-
lijke maat: Daar waar mogelijk 
willen we meer aandacht voor 
de menselijke maat.

-  Stevig geluid richting Luchtha-
ven Schiphol: Kritisch en snel 
reageren op kwesties rond 
Schiphol. Compensatiemoge-
lijkheden voor de inwoners 
niet laten verdringen door fi -
nanciering collectieve (ge-
meentelijke) projecten.

- Het groen terug in de gemeen-
te. Herplant plicht! Voor iede-
re boom die door de gemeen-
te wordt geveld moet er mini-
maal 1 boom, ter bevordering 
van de leefbaarheid, worden 
teruggeplaatst.

-  Meer zorg en aandacht voor de 
openbare ruimte: De openba-
re ruimte verloedert ziender-

ogen. Alles moet worden in-
gezet om deze teloorgang te 
stoppen, ook als hiervoor de 
lokale lasten moeten worden 
aangepast.

-  Bevorderen integratie arbeids-
migranten: Integratie is niet al-
leen: ‘Wat doen zij voor ons’, 
maar ook: ‘Wat kunnen wij 
doen voor hen’.

-  Constante en gerichte commu-
nicatie: Tijdige en goed lees- 
en vindbare informatie van-
uit de gemeente, voor alle in-
woners, over gemeentelijke 
plannen en ontwikkelingen 
en daarbij rekening houdend 
met de inwoners die niet via 
internet communiceren. Tij-
dens de zomervakantie geen 
offi  ciële aankondigingen in 
verband met bezwaarproce-
dures.

-  Maatwerk in zorg, sport en cul-
tuur: Aanbod moet rekening 
houden met situaties van ou-
deren, jongeren, mindervali-
de en mensen met een kleine 
beurs. Betere afstemming en 
samenwerking tussen aanbie-
ders.

-  Bevorderen van maatschappe-
lijk en duurzaam ondernemen. 
Ondernemen waarbij milieu 
en duurzaamheid prioriteit 
hebben.

- Huisvesting: Het stimule-
ren van passende huisves-
ting voor inwoners van de ge-
meente Aalsmeer, met name 
voor de ouderen en jongeren. 

LEZERSPOST

Noodkreet: 
Doe iets aan de 
Aalsmeerderweg!
Aalsmeer - De staat van het 
wegdek van de Aalsmeerder-
weg vind ik al enige jaren on-
rustbarend maar op dit mo-
ment is het een kwestie van 
slalommen om de - grote - ga-
ten in het wegdek. De gemeen-
te heeft het opgelost door een 
soort van pleisters te plakken, 
dat wil zeggen de gaten zijn 
provisorisch gerepareerd met 
een beetje asfalt, dat vervol-
gens binnen een dag weer ka-
pot gereden werd, omdat het 
hier geen duurzame reparatie 
betrof.
Vervolgens plaatste de ge-
meente, waarschijnlijk bang 
voor eventuele schadeclaims, 
waarschuwingsborden met 
‘Pas Op! Slecht Wegdek’. Het 
verkeer probeert nu dus de ga-
ten te ontwijken door er om-
heen te slalommen, met alle 
gevaarlijke gevolgen van dien!
Hoeveel schade of bijna-on-
gelukken moet dit nog gaan 
kosten totdat de weg eindelijk 
eens duurzaam wordt gerepa-
reerd?
Eerst is jarenlang de weg ka-
potgereden door al het drukke 
vrachtverkeer, dit verkeer gaat 
tegenwoordig grotendeels 

over de nieuwe N201, maar de 
kapotgereden weg wordt niet 
opgeknapt.
De druppel die de emmer deed 
overlopen was voor mij het ver-
liezen van een wieldop van 
mijn auto, omdat ik in een gat 
terecht kwam dat ik dit keer 
niet kon ontwijken door druk-
te op de weg. Kosten 36 euro 
exclusief btw én een rit naar de 
garage in Haarlem.
Bij deze een noodkreet aan de 
gemeente: Doe hier alstublieft 
wat aan, bij voorbaat mijn dank 
en die van de bewoners van de 
Aalsmeerderweg en omgeving.

Winny Springer Reeders
Aalsmeerderweg
springerconsultancy@
gmail.com

Reactie gemeente: 
De Aalsmeerderweg-Noord zal 
na de winter nieuw asfalt krij-
gen. Na de vorst en het strooi-
en met zout kunnen er gaten in 
de weg komen. Daarom doet 
de gemeente na de winter al-
tijd een ronde om deze te re-
pareren. Zodra de vorst uit de 
grond is, gaan wel de ergste ga-
ten gedicht worden. 

Facebook-
verslaving
Aalsmeer - De maand februari 
heb ik sinds vorig jaar ingevoerd 
als mijn alcoholvrije maand. Dat 
gaat me prima af. Makkie, zou ik 
zeggen. Even rust in lijf en leven 
of uhh.. lever. Stoppen met roken 
deed ik zeven jaar geleden ook 
‘Cold turkey’. Daar ben ik nooit 
meer aan begonnen. Het eerste 
wijntje echter staat al gepland 
op 1 maart. En ik zie dat niet als 
een verslaving, nee, witte wijn is 
gewoon fi jn. Wat ik wél als versla-
ving zie is Social Media. En dat liep 
werkelijk de spuigaten uit bij mij. 
Ik denk dat ik gemiddeld wel vijf 
keer per uur (!) mijn smartphone 
checkte op berichtjes van Insta-
gram, Twitter, WhattsApp, mail, 
maar vooral Facebook. Totdat ik 
vorige week tegen mijn hubbie 
zei dat ik dingen soms vergeet 
en minder geconcentreerd aan 
het werk ben. Logisch als je iede-
re keer notifi caties (=meldingen) 
ontvangt. Soms met geluid en 
al. En dan ook op mijn pc rechts 
onderaan op het beeldscherm. 
‘Pling’ you’ve got mail! ‘Plop’ er 
is een reactie op je facebookbe-
richt. Ook als ik weer een woord-
je ‘moest’ leggen op Wordfeud 
(ja mensen, scrabble was vroe-
ger al mijn favoriet en letters zijn 
nu eenmaal mijn hobby) kreeg 
ik een melding bovenaan mijn 
schermpje. Maandagmorgen heb 
ik de stoute schoenen aangetrok-
ken en ben heel streng tegen me-
zelf geweest. Ik heb álle notifi ca-
ties, zowel geluid als beeld, defi -
nitief uitgeschakeld. Ook die van 
WhatssApp, dus als ik niet op de 
gebruikelijke snelle manier re-
ageer ligt dat daaraan. Toen ik 

M iranda’s
omentenm dat had gedaan en mezelf tevens 

had voorgenomen om hooguit 
drie keer per dag iets met Face-
book te doen in plaats van stan-
te pede, hoorde ik op het jour-
naal (toeval bestaat niet dat ze 
juist nú dit probleem aankaart-
ten) dat het wel erg slecht ge-
steld is met de sociale media ge-
woontes. Ze willen het zelfs er-
kennen als een echte verslaving. 
Net zoals game-verslaving. De 
jeugd tussen twaalf en achttien 
jaar lijdt er het meest onder, maar 
vlak, in dit geval, mensen in hun 
tweede jeugd niet uit. Ik heb er 
zelfs slaapproblemen door gekre-
gen. En ook dat kwam naar voren 
als symptoom. Inmiddels is het al 
een stuk rustiger in mijn hoofd en 
we zijn slechts drie dagen verder. 
Ik heb maandag en dinsdag ge-
concentreerder gewerkt dan we-
ken ervoor en had tussendoor 
zelfs tijd voor een tijdschrift (er la-
gen nog drie Veronica-gidsen in 
de bak, dus dat kwam goed uit). 
Nu is het wel zo dat ik voor mijn 
werk als online-marketeer voor 
diverse klanten hun Facebookpa-
gina beheer, dus ik kan mijn ac-
count niet verwijderen. En, afge-
zien van het feit dat het niet zo 
simpel is om dat te bewerkstelli-
gen, wil ik dat ook helemaal niet. 
Ik móet een paar keer per week 
online. Gewoon minderen dus. 
Het verslavingsprobleem zou nij-
pender zijn wanneer ik een siga-
retje op zou steken denk ik. Of 
vandaag dat wijntje al pak. Dan 
heb ik echt een probleem. Die fa-
cebookverslaving krijg ik onder 
de knie! 
PS Wil je dit bericht wel even op Fa-
cebook liken alsjeblieft? 

Op voorhand boete van 40.000 euro
Dienstverlening van Connexxion in 
de regio ver onder de maat!
Regio - De Vervoerregio Amster-
dam is duidelijk ontevreden over 
de dienstverlening van buson-
derneming Connexxion in de re-
gio Amstelland en Meerlanden, 
waartoe ook de routes naar Am-
stelveen, Aalsmeer, Uithoorn en 
Mijdrecht vice versa behoren. Dat 
blijkt uit de eerste monitorings-
resultaten die het bestuur van de 
Vervoerregio Amsterdam op 25 
januari openbaar maakte over de 
uitvoering van de concessie die 
op 10 december vorig jaar aan 
Connexxion werd gegund.

Verbeterplan
De tekortkomingen en in gebreke 
blijven van verschillende onder-
delen in de dienstverlening heb-
ben ertoe geleid dat Connection 
op voorhand een boete opgelegd 
heeft gekregen van 400.000 euro. 
De Vervoerregio heeft Connexxi-
on bovendien de opdracht gege-
ven dat zij uiterlijk 15 februari met 
een verbeterplan op tafel moet 

komen wat op 1 maart in uitvoe-
ring moet gaan. 
Het is voor het vervoersbedrijf te 
hopen dat dit zal lukken anders 
kan de boete fors oplopen, tot wel 
meer dan twee miljoen euro. Mee-
gereden mystery-guests van het 
bureau Vitence hebben mede de 
prestaties van de vervoerder in 
december 2017 en januari 2018 
opgetekend, de tekortkomingen 
geanalyseerd en meegenomen in 
de rapportage.

Veel tekortkomingen
Zo zijn er signalen van een niet 
optimale dienstuitvoering in de 
vorm van onder andere rituitval. 
Van de 890 gemeten ritten waren 
er 34 uitvallers. De rituitval blijkt 
minimaal 3,8 procent te zijn waar 
de norm ligt op 0,5 procent. Ver-
der is geconstateerd dat de accu-
raatheid van de bussen op het be-
ginpunt eveneens niet aan de ver-
wachtingen voldoet. Bij meer dan 
10 procent van de ritten blijkt er 

al meer dan 5 minuten vertraging 
te zijn vanaf het beginpunt. Daar-
naast is in geen van de ruim 100 
nieuwe voertuigen een werkende 
WIFI-verbinding aangetroff en en 
is regelmatig geconstateerd dat 
de reisinformatie in de bus niet 
of onvoldoende functioneert. Dit 
geldt met name voor in de nieuwe 
bussen. Ook is gebleken dat een 
groot deel van de extra door Con-
nexxion aangeboden servicepun-
ten, kaartautomaten en knoop-
puntbegeleiding niet of beperkt 
is ingevoerd. Voorts is er eveneens 
nog geen palet aan aanvullen-
de mobiliteitsdiensten met bijbe-
horende apps en dat was door de 
vervoerder wel aangeboden.

Orde op zaken stellen
Volgens de Vervoerregio heeft 
Connexxion elf maanden de tijd 
gehad de implementatie met het 
oog op de nieuwe concessie voor 
te bereiden. Dat zou ruim vol-
doende moeten zijn voor de voor-

bereiding van de uitvoering van 
basiszaken als de nieuwe dienst-
regeling en de informatievoorzie-
ning aan de reiziger. De dienstver-
lening aan de reizigers in Amstel-
land-Meerlanden schiet tot op he-
den tekort. Al met al lijkt er sprake 
te zijn van een daling van de kwa-
liteit van het openbaar vervoer in 
de regio Amstelland-Meerlanden 
ten opzichte van de oude conces-
sie. De winstpunten uit de aanbe-
steding zijn voor de reizigers be-
perkt merkbaar, terwijl de ‘stan-
daard’ dienstuitvoering te wensen 
overlaat. Aldus staat in het rapport 
van de Vervoerregio met betrek-
king tot de eerste monitoringsre-
sultaten Concessie Amstelland-
Meerlanden. 

Onderbuikgevoelens
Met het opleggen van de boete 
wordt enerzijds een signaal afge-
geven aan Connexxion om zo snel 
mogelijk orde op zaken te stel-
len en de vervoerskwaliteit op het 
vereiste niveau te brengen tenein-
de extra boetes te voorkomen. An-
derzijds biedt het verslag ook een 
duidelijke onderbouwing van de 
onderbuikgevoelens waar veel 
bus-gebruikers momenteel last 
van hebben en zich er in die zin 
over uitlaten!

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!
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Aalsmeer - Op woensdag 31 ja-
nuari om vier uur in de middag 
zagen agenten op de N201 na-
bij de Waterwolftunnel een au-
to rijden waarin de bestuur-
der aan het telefoneren was. 
Besloten werd de automobi-
list aan de kant te zetten. Tij-

dens de controle bleek dat de 
31-jarige man uit Polen gesig-
naleerd stond voor boetes voor 
een totaalbedrag van 726 euro. 
De man heeft de bekeuringen 
moeten betalen. Ook is pro-
ces-verbaal opgemaakt wegens 
bellen achter het stuur. 

Actieve controles door de politie
Veel bekeuringen voor 
snelheidsovertreders
Aalsmeer - De politie heeft afge-
lopen weken een behoorlijk aan-
tal snelheidscontroles in de ge-
meente gehouden. Geconclu-
deerd werd dat er in Aalsmeer 
veelal flink het gaspedaal wordt 
ingetrapt. Gemiddeld rijdt 6 ot 7 
procent van de automobilisten te 
hard. Er zijn zelfs snelheden van 
ruim over de 100 kilometer ge-
meten op wegen waar 50 kilome-
ter per uur de maximum snelheid 
is. Zorgelijk, vinden de politie en 
burgemeester Jeroen Nobel.
Op basis van deze gegevens is be-
sloten meer snelheidscontroles te 
gaan houden. Afgelopen vrijdag 
2 februari is gelijk een aanvang 
gemaakt. Tijdens deze controle 
reden zeven bestuurders harder 
dan de toegestane snelheid. Al-
len hebben een proces-verbaal 
gekregen, net als de automobilist 
die zijn rijbewijs niet kon tonen.
Op zaterdag 3 februari hebben 
agenten een gecombineerde 
snelheids- en alcoholcontrole ge-

houden. Ook deze avond zijn vijf 
automobilisten beboet voor te 
hoge snelheid. Drie bestuurders 
bleken onder invloed van alco-
hol en moeten zich verantwoor-
den bij justitie. Ter plaatse kregen 
zij een rijverbod.
Ook in de avond en nacht van 
zondag 4 op zondag 5 februari 
heeft de politie controles gehou-
den op verschillende locaties. Op-
nieuw is gekeken naar snelheid, 
alcohol, bezit rijbewijs en op en-
kele locaties op het geldende in-
haalverbod.
De controles vonden dit week-
end plaats op de Aalsmeerder-
weg, Oosteinderweg, Stommeer-
weg, Burgemeester Kastelein-
weg, Koningin Maximalaan (Uit-
hoorn), Zwarteweg, Legmeerdijk, 
Hoofdweg en N201 (Burgemees-
ter Brouwerweg). In totaal zijn er 
dertig mini proces-verbalen uit-
geschreven, voornamelijk voor 
snelheidsovertredingen. Er zijn 
twee rijbewijzen ingevorderd.

Januari drukke maand 
voor de Brandweer
Aalsmeer - Januari was een zeer 
drukke maand voor de vrijwil-
ligers van de Brandweer van 
Aalsmeer, zo laat het korps we-
ten. De teller is op 52 uitrukken 
blijven staan. De storm heeft het 
aantal flink omhoog gebracht, 
maar als deze dag met omge-
waaide bomen, omgevallen bor-
den en dakpannen-‘regens’ niet 
meegeteld wordt, zijn de korpsle-
den liefst 35 keer op pad gegaan 
om hulp te verlenen. Soms zelfs 
dus wel twee maal per dag. Pet-
je af voor deze groep vrijwilligers 
die zich honderd procent voor de 
veiligheid van alle inwoners.

Schoolbezoek
De brandweerlieden van het 
korps Aalsmeer hebben hart voor 
hun vak en vertellen er graag 
meer over. De maand februari be-
gon niet met een uitruk, maar er 

is wel ‘gewerkt’. Een groep leerlin-
gen van de Westplas Mavo bracht 
een bezoek aan de kazerne aan 
de Zwarteweg. De leerlingen van 
de Business klas moeten voor 
hun opleiding bedrijven bezoe-
ken en daar een verslag van ma-
ken. Twee enthousiaste jongeren 
hadden gekozen voor de Brand-
weer van Aalsmeer. Ze hebben 
genoeg stof tot schrijven gekre-
gen. Er is uitleg gegeven over de 
materialen en de wagens, de vei-
ligheid is ter sprake geweest en 
natuurlijk mocht de brandweer-
spuit ter hand genomen worden. 
Zou het gelukt zijn om nieuwe 
brandweerlieden te recruteren? 
Versterking van het korps is altijd 
wenselijk... In ieder geval hebben 
de leerlingen een leuke en leerza-
me ochtend beleefd.

Foto en bron: Brandweer Aalsmeer

Grote stap gemeenten in Metropoolregio Amsterdam
Nieuwbouwwoningen aardgasvrij!
Aalsmeer - De gemeenten in 
de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) hebben een grote stap 
gezet op weg naar een aardgas-
vrije toekomst. Alle nieuwbouw-
woningen waarover het besluit 
tot de bouw na 1 februari 2018 
wordt genomen, worden opgele-
verd zonder aardgasaansluiting. 

Dat staat in een intentieovereen-
komst die de gemeenten op 1 fe-
bruari ondertekenden. 

Ook wethouder Jop Kluis teken-
de de overeenkomst namens de 
gemeente Aalsmeer. “Een van de 
regionale doelen is de versnel-
ling van de woningbouwopga-

ve. De totale behoefte in de re-
gio is 230.000 woningen tot 2040. 
Met het oog op de energietransi-
tie moeten vanaf nu zo veel mo-
gelijk van deze woningen aard-
gasvrij worden opgeleverd”, aldus 
wethouder Joep Kluis van duur-
zaamheid. 
De energietransitie is noodza-

Wethouder Jop Kluis ondertekent de intentieovereenkomst voor een aardgasvrije toekomst.

kelijk, gezien de afspraak in het 
Energieakkoord om in 2050 een 
bijna volledig duurzame energie-
voorziening te realiseren. 
De intentieovereenkomst be-
perkt zich niet alleen tot nieuw-
bouwplannen waarover nog 
moet worden besloten. In de 
overeenkomst staat ook dat 
waar mogelijk eerder vastgestel-
de plannen alsnog worden be-
oordeeld op de haalbaarheid van 
een aardgasvrije oplevering.

Voordelen 
De gezamenlijke aanpak brengt 
de opgave en ervaringen beter 
in kaart dan wanneer één enke-
le gemeente ervaring opdoet 
met het aardgasvrij bouwen van 
nieuwbouwwoningen. Op ba-
sis hiervan kan een brede aan-
pak worden ontwikkeld, die in-
zetbaar is in uiteenlopende situa-
ties. Deze lessen worden ook ge-
deeld met projectontwikkelaars 
in de regio. 
Daarnaast geeft een regionaal 
standpunt duidelijkheid aan in-
woners: aardgasvrij is de weg die 
we vanaf nu inslaan.

Besluit Tweede Kamer
De intentieovereenkomst sluit 
mooi aan op het besluit dat de 
Tweede Kamer dinsdag 30 janu-
ari 2018 nam om de gasaansluit-
plicht voor nieuwbouw uit de wet 
te schrappen. Aalsmeer en de 25 
andere gemeenten in de Metro-
poolregio Amsterdam werken 
dus al direct samen aan de uit-
voering van dit besluit.

D66 wil de gemeente 
radicaal verduurzamen
Aalsmeer - In Aalsmeer en Ku-
delstaart moet iedereen gezond 
en prettig kunnen wonen, wer-
ken en verblijven. “Niet alleen 
onze generatie, maar ook de ge-
neraties na ons. Daar dragen wij 
de verantwoordelijkheid voor. 
Wij moeten daarom oog hebben 
voor de gevolgen van klimaat-
verandering. Fossiele brandstof-
fen zoals aardgas zijn vervuilend, 
worden steeds duurder en raken 
op. Zij zijn de grootste oorzaak 
van klimaatverandering”, aldus 
D66 die Aalsmeer en Kudelstaart 
daarom radicaal wil verduurza-
men. Met veel meer groen, door 
veel zorgvuldiger om te gaan 
met afvalstromen en door over te 
stappen op schone energie. 
“D66 ziet volop kansen, die ons 
dichter bij ons doel brengen: een 
gemeente vrij van fossiele ener-
gie in 2040.” Kansen die D66 sa-
men met inwoners en bedrijven 
wil verzilveren. Met een gemeen-
te die zelf het goede voorbeeld 
geeft. 

Geïsoleerd en aardgasloos
De schoonste energie is de ener-
gie die je niet gebruikt. Voor-
al bij de bestaande bouw ligt 
een grote duurzaamheidsopga-
ve. Veel woningen en bedrijfs-
panden zijn slecht geïsoleerd en 
om het warm te krijgen moet er 
hard worden gestookt. Dat is zon-
de voor de portemonnee én voor 
het klimaat. D66 wil dat op gro-
tere schaal, bijvoorbeeld met 
een wijkaanpak, wordt ingezet 
op verduurzamingsmaatregelen: 
isoleren, overstappen op zonne-
energie en afstappen van aard-
gas. Buurtinitiatieven worden 

door de gemeente ondersteund, 
zodat men niet zelf hoeft te zoe-
ken in het woud aan regelingen 
en subsidies. D66 wil ook wo-
ningcorporaties en particuliere 
verhuurders verplichten om hun 
woningen te verduurzamen. Zo 
krijgen ook huurders een duur-
zame woning met lage energie-
kosten. Nieuwe huizen moeten 
per direct energieneutraal en 
aardgasloos worden gebouwd. 
De intentie van de gemeente om 
nieuwbouwplannen aardgasloos 
te maken en bij bestaande bouw-
plannen, zoals Polderzoom en 
Zwarteweg de haalbaarheid op 
aardgasloos maken te onderzoe-
ken, is voor D66 te vrijblijvend. Er 
is geen tijd meer om te gokken 
over de rug van het klimaat! 

Zonne-energie
D66 wil meer schone energie 
en dus meer zonnepanelen. Een 
vorm van duurzame energieop-
wekking die mensen thuis ge-
makkelijk zelf kunnen toepassen. 
Daarnaast wil D66 dat er in de wij-
ken op grotere gebouwen zon-
nedaken komen waar inwoners 
zonder geschikt eigen dak aan 
kunnen deelnemen. En buurtac-
cu’s in elke wijk, is een wens. Ook 
thema’s als grondstoffen en af-
val, circulaire economie, mobili-
teit, voedsel en hoe mensen met 
elkaar omgaan valt onder duur-
zaamheid. Benieuwd naar wat 
D66 hierover vindt? Het verkie-
zingsprogramma is te vinden op 
https://aalsmeer.nl. Er kan ook 
contact opgenomen worden met  
lijsttrekker Wilma Alink-Schelte-
ma of kandidaat raadslid Willem 
Kikkert. 

“Dit is stappen maken in verduurzaming”

CDA enthousiast over 
warmtenet Hornmeer
Aalsmeer - “Met de komst van 
dit warmtenet kunnen we het 
zwembad, de nieuwe school 
en de nieuw te bouwen wonin-
gen op het VVA-terrein verwar-
men. Dát is pas stappen maken in 
de verduurzaming van onze ge-
meente.” Met deze woorden liet 
CDA-raadslid Tom Verlaan zijn en-
thousiasme blijken bij het voor-
stel over het warmtenet Horn-
meer, dat afgelopen donderdag 
1 februari unaniem door de ge-
meenteraad is aangenomen.

Van het gas af
De gemeente Aalsmeer heeft 
zichzelf als doel gesteld in 2040 
fossiele brandstofvrij te zijn. “Dit 
is best een uitdaging en het is 
echt tijd dat Aalsmeer flinke stap-
pen gaat zetten. Met de aanleg 
van dit energieuitwisselingsnet 
kunnen we werk gaan maken van 
de verduurzaming van Aalsmeer”, 
aldus Tom Verlaan. 
In zijn bijdrage uitte Verlaan na-
mens het CDA zijn waardering 
voor het plan dat door verschil-
lende partijen wordt gedragen. 
“Partijen in de wijk gaan rest-
warmte gebruiken van het na-
bijgelegen datacenter. Dat krijgt 
daar koude voor terug en be-
spaart daarmee op haar elektrici-
teitsgebruik. De gemeente heeft 
de rol van aanjager en facilitator 
in dit project met veel daadkracht 
ingevuld.”

Voorbeeldwijk
Het CDA was met name blij met 
de aansluiting van de nieuw te 
bouwen woningen op het VVA-
terrein op het warmtenet. “Dat 
we nieuwe woningen zo duur-
zaam mogelijk en gasloos willen 
bouwen is iets waar we het wel 
over eens zijn. Met dit warmtenet 
kunnen we echter ook nog eens 
op een goedkope en slimme ma-
nier gasloos bouwen. Dát is pas 
duurzaam.” 
Volgens Verlaan kan Aalsmeer op 
deze manier een mooie, duurza-
me wijk bouwen met veel jon-
gerenwoningen. “Een voorbeeld-
wijk voor de regio”.

CDA-raadslid Tom Verlaan is en-
thousiast over de komst van warm-
tenet Hornmeer..

Vergadering op woensdag 14 februari
Adviesraad over zorgval
Aalsmeer - In de januariverga-
dering werd de voortgang van 
woon- en servicezones  toege-
licht in de Adviesraad. In de vol-
gende vergadering, op woens-
dag 14 februari, zal de teamleider 
van het Sociale Team Aalsmeer 
de werkwijze van het Sociale 
Team toelichten. De vergadering 
is in het gemeentehuis en be-
gint om 15.00 uur. Natuurlijk be-
staat de mogelijkheid om leden 
van de Adviesraad deelgenoot te 
maken van uw ervaringen met 
de WMO, Jeugdbeleid en Partici-
patiewet. U kunt op elk gewenst 
moment via asdaalsmeer@
gmail.com uw ervaringen ver-
melden. De Adviesraad han-
delt geen individuele vragen en 

klachten over toekenning, wei-
gering of uitvoering van hulp af, 
maar kan wel een luisterend oor 
bieden met als doel het optima-
liseren van het Sociaal Loket en 
de WMO voorzieningen en dien-
sten. In de laatste vergadering is 
daarom ook aandacht besteed 
aan de zorgval. Ouderen met de-
mentie die thuis meer zorg no-
dig hebben kunnen in een zorg-
val terecht komen. Ze krijgen 
dan plotseling juist minder uren 
thuiszorg terwijl ze meer nodig 
hebben. Ouderen met dementie 
die op een wachtlijst staan voor 
een verpleeghuis krijgen min-
der zorg en betalen daarvoor al 
wel een hogere eigen bijdrage. 
Ook raken ze vaak hun vaste be-

geleider, de casemanager kwijt. 
Zolang mensen met dementie 
thuis wonen, worden hun huis-
houdelijk hulp, dagbesteding 
en casemanager door gemeen-
ten en zorgverzekeraars betaald. 
Deze hulp valt onder de Wmo 
(Wet maatschappelijke onder-
steuning) en de Zvw (Zorgver-
zekeringswet).  Wanneer er meer 
zorg nodig is en het thuis wonen 
niet meer gaat, verhuizen men-
sen met dementie meestal naar 
een verpleeghuis met 24-uurs 
zorg. Deze zorg valt onder de 
Wlz (Wet langdurige zorg).  Ook 
als iemand op de wachtlijst staat 
valt men onder deze wet. De Wlz 
gaat uit van een vast budget per 
persoon en niet vanuit de ge-
wenste behoefte aan zorg. Daar-
door krijgen mensen die op de 
wachtlijst staan minder zorg dan 
ze nodig hebben. En dat terwijl 
de behoefte aan zorg in de pe-

riode van de overgang van thuis 
naar het verpleeghuis juist gro-
ter en dringender is dan voor-
heen. En daarvoor betalen ze 
ook nog eens een hogere eigen 
bijdrage. Door deze onwenselij-
ke situatie stelt een deel van de 
mensen met dementie en hun 
familie de aanvraag voor een in-
dicatie Wlz (verpleeghuiszorg) 
zo lang mogelijk uit. Net zo lang 
tot het echt niet meer gaat en er 
een crisisopname volgt. Bij een 
crisisopname wordt de persoon 
met dementie acuut in een ver-
pleeghuis opgenomen. Het pro-
bleem kan eenvoudig worden 
opgelost door de indicatie voor 
de Wlz pas in te laten gaan als 
iemand met dementie daad-
werkelijk verhuist naar het ver-
pleeghuis. Meer hierover weten? 
Kijk voor meer informatie op 
de website van de Adviesraad:  
www.wmoraadaalsmeer.nl. 

Bellen in auto, boetes betalen
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krantk i n d e r -   e n   j e u g d
Cursus op zaterdagmiddag
Extra kinderatelier bij 
de Werkschuit
Aalsmeer - Van alle kwaliteiten 
die mensen bezitten is de ver-
beelding de meest menselijke. 
Het is de verbeelding, die kunst-
werken schenkt, verhalen vertelt, 
waarden vormt en houvast biedt. 
In een tijd waarin alles razend-
snel verandert en waarin oude 
technieken wankelen is de Werk-
schuit in Aalsmeer meer dan ooit 
van groot belang. Het kinderate-
lier van de Werkschuit is onder 
andere gespecialiseerd in teken- 
en schilderles voor kinderen van 
6 tot 12 jaar. Ervaren docenten sti-
muleren de wonderlijke verbeel-

ding van ieder kind. Want het is 
de verbeelding waarmee vorm en 
betekenis gegeven wordt aan de 
wereld. Door de vele aanmeldin-
gen voor deze cursus is er een ex-
tra kinderatelier ingepland bij de 
Werkschuit. Deze gaat op zater-
dagmiddag van 12.30 tot 14.00 
uur plaatsvinden. Iets voor jou?
Opgeven kan viaj: margot.tepas@
printex-int.com.
De eerste les is op zaterdag 10 
februari in de Baccarastraat. Een 
proefles kan ook. Dit kost 10 eu-
ro inclusief materiaal (en zelfge-
maakt kunstwerk mee naar huis). 

Gezellige winterfeest op 
jarige kinderboerderij
Aalsmeer - De kinderboerderij 
bestaat 25 jaar en deze zondag 
4 februari stond de eerste jubile-
umactiviteit op het programma. 
Boerenvreugd in de Hornmeer 
trakteerde op een midwinter-
feest. Er kon aan diverse spelletjes 
deelgenomen worden, knutselen 
stond op het programma en in de 
educatieve hoek konden kinde-
ren en hun (groot)ouders meer 
te weten komen over winterslaap 
en winterrust bij dieren.
Er was sneeuw-sjoelen, winter-
ringgooien en bij het sneeuw-
pop bouwen waren leuke prijzen 
te winnen. De prijzen hiermee 
zijn gewonnen door Tygo Brou-
wer, Sophie Does, Mirthe Knol en 
Sophie Polman. Ook konden vet-
bolletjes voor de vogels gemaakt 
worden. Het was een prachtige, 
echt winterse dag. Koud, maar de 
zon liet zich zien. Het weer paste 
prima bij dit eerste evenement in 

het jubileumjaar. En dat vonden 
heel veel inwoners en bezoekers 
uit de regio ook. Het was druk op 
Boerenvreugd. Heel gezellig. De 
bezoekers en de vrijwilligers van 
de kinderboerderij kijken terug 
op een geslaagde middag. Het 
eerstvolgende evenement in het 
kader van het 25-jarig bestaan is 
op  tweede Paasdag 2 april: het 
Paasfeest!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Vast fruitmoment tijdens de pauze
Nieuwe ballen dankzij 
kiwi’s op Jozefschool
Aalsmeer - Kiwi-eters hebben de 
Jozefschool aan nieuwe ballen 
geholpen. De basisschool in de 
Gerberastraat stimuleert dage-
lijks het eten van fruit en groen-
ten, door het vaste fruitmoment 
tijdens de pauze.
Een leuk bijkomend voordeel 
hiervan is, dat de kiwi-eters onder 
de leerlingen en leerkrachten, de 

school kunnen helpen aan nieu-
we ballen om (gezond) mee bui-
ten te spelen in de pauzes.
Een win-win situatie. Dus na het 
eten van tientallen, zo niet hon-
derden kiwi’s, werd de school be-
loond met 20 nieuwe kiwiballen. 
En de leerlingen en leerkrachten 
eten gewoon lekker en gezond 
verder met elkaar!

Inlopen voor jongeren 
en tieners in Oost
Aalsmeer - Alle tieners en jon-
geren in Aalsmeer Oost opgelet, 
op maandag kun je na schooltijd 
terecht bij De Binding en DOCK. 
Voor kinderen uit groep 6, 7 en 
8 is er elke maandagmiddag in-
loop bij De Binding in ‘t Middel-
punt. Je mag bij de inloop bin-
nenkomen en vertrekken wan-
neer je wilt. Je kunt bijvoorbeeld 
een spelletje komen doen, iets 
knutselen, je huiswerk maken of 
gewoon gezellig kletsen. Je bent 
welkom tussen 15.00 en 17.30 
uur in ‘t Middelpunt in de Wilhel-
minastraat 55!

Huiswerkbegeleiding 
Leerlingen uit het voortgezet on-
derwijs kunnen op maandag-
middag terecht bij in de Keet 
voor huiswerkbegeleiding. Er zijn 
twee jeugdwerkers aanwezig die 
je kunnen helpen, bijvoorbeeld 
door met jou een planning te ma-
ken, je te overhoren of te helpen 
leren. Je kunt zelf langskomen 
deze middag, maar je docent of 
je ouders kunnen je ook aanmel-
den hiervoor. In dat geval wordt 
met jou een plan gemaakt, wordt 
een doel gesteld en ga je samen 
met de jeugdwerker aan de slag! 
Je docent of ouders krijgen, als 
ze dat willen, van de jeugdwer-
kers regelmatig een terugkoppe-
ling hoe het gaat op de huiswerk-
begeleiding. Dus kun jij wel wat 

hulp gebruiken bij je huiswerk? 
Kom dan op maandagmiddag 
tussen 15.00 en 18.00 uur naar 
de Keet aan de Aalsmeerderweg 
344!

Activiteiten
Op maandagavond is iedereen 
van 12 tot 23 jaar oud welkom 
in de foyer van de Mikado (bre-
de school aan de Catharina Ama-
lialaan) bij de inloop. Tijdens de-
ze inloop worden vaak activitei-
ten gedaan in de sportzaal naast 
de foyer. De activiteit is van 19.00 
tot 20.00 uur en daarna kun je 
nog even napraten in de foyer tot 
21.00 uur. Denk bij deze activitei-
ten bijvoorbeeld aan kickboksen, 
cross-fit, toneel, dans en andere 
sportieve dingen. Aan deze acti-
viteiten kunnen kosten verbon-
den zijn, dit laat het jeugdwerk 
op de website of via sociale me-
dia weten. Daarnaast kun je ook 
gewoon lekker bijkletsen met je 
vrienden in de foyer. 
Heb je zelf een tof idee voor een 
activiteit? De jeugd- en tiener-
werkers horen het graag! Je kunt 
op maandag langskomen tijdens 
de inlopen in ‘t Middelpunt, de 
Keet of Mikado. Er zijn tienerwer-
kers en jeugdwerkers van De Bin-
ding en DOCK aanwezig die je 
kunnen helpen bij het realiseren 
van je idee. Een goed begin van 
je week in Aalsmeer Oost!

Thema restaurant in de klas
Kleuters OBS Kudelstaart 
te gast bij Oevers
Kudelstaart - De leerlingen van 
groep 1/2  van OBS Kudelstaart 
zijn de afgelopen weken be-
zig geweest met het thema res-
taurant. Groep 1/2a werd vorige 
week welkom geheten in restau-
rant het Voordek in Vinkeveen. 
Hier liet een vader van een van de 
leerlingen alles zien.
Groep 1/2b en 1/2c mochten 
woensdag 31 januari een kijkje 
nemen bij restaurant Oevers in 
Kudelstaart. De jongens en meis-
jes hebben gekeken in de koude 
en warme keuken. Hier kregen ze 
uitgelegd wat de koks daar berei-
den. De kinderen waren erg on-

der de indruk van de grote mes-
sen en de reuzenpannen. Na de 
keukens hebben de kleuters de 
afwasmachine bekeken. Ze leer-
den dat de borden eerst afge-
spoeld worden met een douche 
en daarna de vaatwasser in gaan.
Als afsluiting mochten de jon-
gens en meisjes als echte gasten 
aan de tafels zitten in het restau-
rant om te kunnen genieten van 
een glaasje limonade. Daarna 
gingen de kinderen weer terug 
naar school, maar niet voordat de 
eigenaren van restaurant Oevers 
bedankt waren voor de leerzame 
rondleiding.

Voorstelling Ssst, de tijger 
slaapt: Super leuk!
Aalsmeer -  In het kader van de 
Nationale Voorleesdagen werd 
door bibliotheek Amstelland af-
gelopen zaterdag 3 februari de 
muzikale voorstelling ‘Ssst, de tij-
ger slaapt’ georganiseerd in de 
bieb in de Marktstraat. De voor-
stelling ging over het gelijkna-
mige prentenboek van Britta Tec-
kentrup en is verkozen tot pren-
tenboek van het jaar 2018. Vol 

enthousiasme en humor nam 
Katiuscia Principato de kinderen 
mee in het verhaal van de sla-
pende tijger. Het werd een groots 
feest voor alle aanwezige  kinde-
ren en hun ouders, die de humor 
ook zichtbaar konden waarderen. 
Na afloop allemaal vrolijke  en te-
vreden gezichten.  “Het was super 
leuk”, aldus een jeudige bezoeker.
Foto: www.kicksfotos.nl

Voor kinderen van basisonderwijs
Jeugdsportpas blok 2 
van start
Aalsmeer - In de maanden fe-
bruari en maart kunnen kin-
deren van het basisonderwijs 
weer kennis maken met een 
aantal sporten, want dan or-
ganiseert Team Sportservice 
Aalsmeer het tweede blok van 
de Jeugdsportpas Aalsmeer. 

Freerunnen en judo
De sporten dit blok zijn onder 
andere freerunnen, voetbal bij 
FC Aalsmeer, judo, volleybal, 
ritmische gymnastiek, twirlen, 
verschillende dansvormen en 
trampoline springen, allen sv 
Omnia 2000). Inschrijven kan 
via de website: www.team-
sportservice.nl/aalsmeer. In-
schrijven voor de sporten kan 
tot en met zondag 11 februari, 

de sporten beginnen volgen-
de week. De Jeugdsportpas is 
een sportstimuleringsproject 
om kinderen van het basis-
school te helpen bij het maken 
van de juiste sportkeuze. Kin-
deren uit de groepen 3 tot en 
met 8 (en soms ook groep 1 en 
2) kunnen zich inschrijven voor 
vier kennismakingslessen voor 
verschillende sporten bij lokale 
verenigingen. Op deze manier 
maken ze kennis met de sport 
en proeven de sfeer binnen de 
vereniging. Kosten zijn 5 euro 
per sport.  Voor informatie kan 
contact opgenomen worden 
met Tom Schutte van Sportser-
vice Haarlemmermeer: via 06-
39790182 en tschutte@team-
sportservice.nl.  

Handboogschieten HBV Target
Britney Bos gaat los op 
regiokampioenschappen
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 3 februari hebben de schut-
ters Bridney Bos (18) en Carmen 
Terlouw (14) van handboogver-
eniging Target deelgenomen 
aan de regiokampioenschap-
pen Noord-Holland.  Britney in 
de klasse recurve jeugd en Car-
men in de klasse recurve cadet-
ten. Het was voor de beide jon-
gedames van HBV Target al een 
prestatie dat ze mochten deel-
nemen aan deze finales; de bes-

te schutters uit de regio hadden 
zich hiervoor gekwalificeerd. Car-
men moest haar finale schie-
ten in Purmerend waar zij in eer-
ste instantie goed de voorron-
des doorkwam. In de finaleron-
des, die worden gespeeld via een 
knock-out systeem, bleek de te-
genstander van Carmen te sterk 
en behaalde zij uiteindelijk een 
13e plaats. Een prachtig resultaat 
en een mooie ervaring voor een 
schutter die pas sinds een jaar 

schiet bij HBV Target. Bij Britney 
in Bovenkarspel liep het allemaal 
wat beter af; de voorrondes wer-
den afgesloten met een verbe-
tering van haar persoonlijke re-
cord met ruim 10 punten, name-
lijk: 2 x 30 pijlen met een score 
van 253 en 242 punten. De super-
geconcentreerde Britney wist de 
kwart- en halve finales te winnen 

met 2 x 6-2 winst in sets. Helaas 
voor Britney moest ze de finale 
schieten tegen een oud-lid van 
de jong-oranjeselectie en dat was 
net een stapje te hoog. Maar wat 
een geweldig prestatie van deze 
jongedame en wat een potentie 
is er aanwezig bij de jeugdschut-
ters van HBV Target! Trainer Mar-
co Jongkind, die zijn pupillen in-
tensief begeleid, was heel blij met 
deze prestaties en weet zeker dat 
er meer in het vat zit. Interesse in 
de handboogsport? Kijk dan eens 
op: www.hbvtarget.nl

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/
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Kaarten bij Ons 
Aller Belang
Aalsmeer -  Op dinsdag 13 febru-
ari houdt buurtvereniging Ons 
Aller Belang weer een gezelli-
ge kaartavond. Deze vindt plaats 
in het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat en begint om 20.00 uur. 
Leden en belangstellenden zijn 
welkom.

Bingo-avond bij 
BV De Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 14 fe-
bruari is de maandelijkse bingo 
weer. Buurtvereniging de Pomp 
houdt meestentijds de tweede 
woensdag van de maand haar 
bingo in ’t Baken in de Sportlaan 
86. Vanaf 20.00 uur is iedereen 
van harte welkom, lid of geen lid, 
jong of oud, gezelligheid en span-
ning staan voorop. Er worden tien 
rondes gespeeld met gevarieerde 
prijzen en één hoofdprijzenron-
de met twee waardevolle hoofd-
prijzen. Om het geld hoeft u het 
niet te laten, want het rendement 
is altijd hoger dan uw inleg, is het 
niet qua prijzen, dan wel qua ge-
zelligheid! Telefonische informa-
tie kan verkregen worden bij de 
secretaresse van de vereniging, 
Caroline Ramp via 0297-344107. 

Atletiek
Goede prestaties jeugd 
AV Startbaan in Utrecht
Amstelveen - Op zaterdag 3 fe-
bruari vond in de Galgenwaard 
in Utrecht de Winterindoor, ge-
organiseerd door Hellas Utrecht, 
plaats. In tegenstelling tot baan-
atletiek, waarop een tartan (ve-
rende) ondergrond wordt gelo-
pen of gesprongen, vindt indoor 
atletiek veelal plaats op veel ver-
schillende ondergronden. Soms 
zijn die hard, dan weer wat zach-
ter en dan kan je ook soms wel en 
soms niet met spikes je wedstrijd 
doen. Dat vergt dus veel aanpas-
sing en is niet altijd heel makke-
lijk voor de atleten. In Utrecht kon 
met speciale indoor spikes (de 
puntjes) gelopen en gesprongen 
worden. Terwijl buiten de winter-
se buien naar beneden kwamen, 
bereiden de Startbaan pupillen 
en junioren zich voor op deze 
wedstrijd

Junioren
Voor AV Startbaan was Romee 
van Dam (C junior) naar Utrecht 

Ryan Waasdorp (593) op de 50 me-
ter sprint.

afgereisd. Aan het einde van de 
dag zou blijken dat ze niet voor 
niets was gekomen. Na de voor-
rondes op de 60 meter sprint 
ging Romee als eerste naar de fi-
nale. In de finale liep zij 8.37 se-
conden, wat maar 0.09 seconden 
boven haar persoonlijk record is. 
Hiermee werd zij eerste. Op de 
60 meter horden plaatste Romee 
zich als vierde. Door in de finale 
een persoonlijk record te lopen 
van 9.52 seconden werd Romee 
ook hier eerste. Knappe presta-
ties van Romee.

Pupillen
Voor AV Startbaan waren drie pu-
pillen in alle vroegte afgereisd 
naar Utrecht. Ryan Waasdorp 
deed het erg goed bij de jongens 
B pupillen met een nieuwe per-
soonlijk record bij het kogelsto-
ten. Melody Eekelschot wist zich 
goede staande te houden tussen 
een grote groep meisjes B pupil-
len. Na de 50 meter sprint en het 
verspringen stond Melody nog 
zesde, maar moest na het kogel-
stoten wat plaatsen afstaan en 
werd uiteindelijk tiende. Dat is 
heel knap, want er deden meer 
dan dertig meisjes mee. Bij de 
jongens A2 pupillen haalde Ste-
ven Waasdorp allemaal scores in 
de richting van zijn persoonlij-
ke records. Ook in zijn categorie 
deden meer dan 30 jongens mee 
en mag hij trots zijn op zijn zesde 
plaats. Over twee weken, op zon-
dag 18 februari, doen veel pupil-
len en junioren van AV Startbaan 
mee aan de volgende indoor 
wedstrijd in Amsterdam georga-
niseerd door Phanos.

Zaalvoetbal
Sportcafé de Midi’s wint 
Quakel toernooi
De Kwakel - Zaterdagavond 3 fe-
bruari is de finale van het Quakel 
zaalvoetbaltoernooi gespeeld. 
De Grashoppers, RKDES, De Toe-
komst, Yellow Birds, Sportcafe de 
Midi’s en The Wall of Jilles stre-
den om de felbegeerde wisseltro-
fee. In de openingswedstrijd ne-
men de ‘buurtjes’ uit de Graslaan 
het op tegen het eerste zaalvoet-
balteam uit Kudelstaart. RKDES 
wint deze wedstrijd met 2-0. De 
Toekomst start de volgende wed-
strijd tegen Yellow Birds met twee 
mooie doelpunten. Yellow Birds, 
winnaar van de eerste avond, liet 
zich niet kennen en kwam lang-
zaamaan langszij en eroverheen, 
4-2 voor Yellow Birds. Sportca-
fé de Midi’s komt in de volgen-
de wedstrijd op een 1-0 voor-
sprong tegen Wall of Jilles na een 
weergaloze schaar. Na twee goals 
waarvan 1 van Bart van der Tol 
wordt de eindstand toch nog 2-2. 
Jim Klijn en Danny ten Hoope van 
de Toekomst beslissen in de wed-
strijd tegen Grashoppers de wed-
strijd door 3 goals te maken, 3-0 
voor de Toekomst.
Sportcafe de Midi’s komt door 
een goal van FC Aalsmeer spits 
Epie Kramer op 1-0 tegen Yellow 
Birds. De eindstand van de wed-
strijd was 2-1 voor de Midi’s. In 
de laatste wedstrijd van de twee-
de ronde spelen The Wall of Jilles 
tegen RKDES, die met 2-1 weet 
te winnen. In de eerste wedstrijd 
van de derde ronde gaan de Yel-
low Birds op zoek naar de winst 
tegen de Grashopper.s Ze heb-
ben het meeste balbezit en het 
beste van het spel en komen dan 
ook 2-0 voor. In de laatste mi-
nuut word het zelfs nog 3-0. RK-
DES neemt het daarna op tegen 
Sportcafe de Midi’s. Een kraker 
om te zien wie er alvast een voor-
sprong neemt op de titel gezien 
de stand op de ranglijst. Eind-
stand blijft 2-1 voor de Midi’s. In 
de volgende wedstrijd neemt 
De Toekomst het op tegen The 
Wall of Jilles. De Toekomst moet 
het afleggen tegen de counte-
rende mannen van The Wall. The 
Wall wint met 3-1. De Grashop-
pers nemen het daarna op tegen 
de Midi’s. Ze houden heel lang 
stand, en een verrassing hangt 
in de lucht want de marges blij-
ven klein. De Midi’s komen 2-0 
voor maar krijgen in de laatste 
minuut wel de 2-1 tegen. Zakelij-
ke overwinning van de Midi’s. De 

Yellow Birds nemen het daarna 
op tegen The Wall of Jilles. Yellow 
Birds moet winnen om mee te 
blijven doen voor de titel, en The 
Wall kan in de schaduw nog mee-
doen voor de bovenste plekken. 
In een gelijk opgaande wedstrijd 
nemen de Yellow Birds een nipte 
voorsprong.  De stand blijft lang 
1-0, maar in de laatste minuut 
komt The Wall toch nog op 1-1 
door een bekeken bal van Mau-
rice Bartels, dit is tevens de eind-
stand. RKDES moet winnen te-
gen de Toekomst en de wedstrijd 
begint goed voor de Kudelstaar-
ters met 0-1. Daarna laat de Toe-
komst zien dat ze zich niet zo-
maar gewonnen geven en draai-
en de wedstrijd compleet om 
door op voorsprong te komen. 
Het word zelfs 3-1 door een doel-
punt van Matthijs van Rijn. RKDES 
komt nog wel terug op 3-2 maar 
hier blijft het bij. Sportcafé de Mi-
di’s is hiermee de winnaar van het 
Quakeltoernooi. Wall of Jillis wint 
vervolgens met 3-1 van Grashop-
pers. De Toekomst wint met 3-1 
van Sportcafé de Midi’s en Yellow 
Birds tegen RKDES eindigt in 1-1.
Eindstand:
1. Sportcafé de Midi’s
2. De Toekomst
3. Yellow Birds
4. Wall of Jilles
5. RKDES
6. Grashoppers

Voor Let’s Make Memories
Ex-topsporter Erika van 
de Bilt geeft zwemclinic
Aalsmeer - Ex-topsporter Erika 
van de Bilt en moeder van de ern-
stig zieke 14-jarige Lotte geeft tij-
dens de actiedag Let’s Make Me-
mories een borstcrawlclinic. Op 
24 maart zet zij zich in zwembad 
De Waterlelie in om geld op te ha-
len voor Stichting Living Memo-
ries. Dit goede doel maakt kos-
teloos audio- en videoportretten 
van terminaal zieke kinderen tot 
18 jaar. Als blijvende herinnering 
voor hun nabestaanden. 
Dochter Lotte is ernstig meer-
voudig beperkt door onder meer 
een progressieve spierziekte. 
Stichting Living Memories maak-
te een videoportret van Lotte en 
haar gezin, omdat het einde van 
haar leven in zicht is. Erika: “Er is 
zo’n mooie film van onze doch-
ter gemaakt, zo’n geweldige her-
innering voor ons als zij er straks 
niet meer is’.” Erika won als atle-

te meerdere nationale titels, nam 
deel aan het WK cross en liep 
sterke tijden op de 5.000 meter. 
“Graag zet ik mij op een sportieve 
manier in om geld in te zamelen 
voor Stichting Living Memories, 
zodat zij voor nog veel meer ge-
zinnen deze waardevolle herin-
neringen kunnen maken. Ik hoop 
dat veel mensen zich aanmelden”, 
zegt Erika. 
Tijdens de clinic, die wordt gege-
ven van 18.30 tot 19.30 uur, leer 
je alles over borstcrawl. Opgeven 
voor deze actie kan via de web-
site www.letsmakememories.nu. 
Daar kun je ook terecht als je de 
actie van Erika wilt sponsoren. 
Let’s Make Memories! is de regio-
nale actiedag op 24 maart van de 
lokale omroepen Radio Aalsmeer, 
RickFM, MeerRadio, Radio Tuli-
pa, RTV Amstelveen en JammFM 
voor Stichting Living Memories. 

Wandelen langs de Poel 
met IVN Amstelveen
Amstelland - Het landschap om 
ons heen verandert in een rap 
tempo. Naast het nut van villawij-
ken, zwembaden en havens lijkt 
de noodzaak van een natuurlijke 
oever wat povertjes af te steken. 
Gelukkig is de Westelijke Poeloe-
ver in de loop van de eeuwen na-
genoeg onveranderd gebleven.
Jac. P. Thijsse wandelde en voer er 
al rond aan het einde van de ne-
gentiende eeuw en schreef zijn 
rake observaties op in ‘Door het 
rietland’. De vrijwilligers van IVN 
Amstelveen willen u de schoon-
heid van dat oude, verstilde land-
schap graag meegeven en nodi-
gen u uit om daar zondag 11 fe-
bruari een wandeling te maken.
Verzamelen is om 10.00 uur ter 

hoogte van de Urbanuskerk aan 
de Noorddammerlaan 126 te Bo-
venkerk. De gidsen staan daar 
klaar om u mee te nemen naar dit 
prachtige stukje Amstelveen. Als 
u met de auto komt, kunt u hem 
aan de overkant achter café Sil-
versant parkeren.
De wandeling duurt circa 1,5 uur, 
in afstand niet lang, maar het 
pad langs de Poel is wel zande-
rig en hobbelig en dus misschien 
niet zo geschikt voor mensen die 
slecht ter been zijn.
Deelname is kosteloos en voor-
af opgeven is niet nodig. Mocht 
u toch nog meer willen weten, 
bel of sms dan: 06-25083910. 
Meer informatie is te vinden op  
www.ivn.nl/afdeling/amstelveen.

Voorjaarswandeling in 
het Amsterdamse Bos
Amstelland - Kom mee wande-
len met de boswachter in het Am-
sterdamse Bos op zondagmiddag 
25 februari om 14.00 uur. Samen 
op zoek naar de eerste tekenen 
van de lente. Onderweg vertelt 
de boswachter allerlei wetens-
waardigheden. Start van de wan-
deling is bij De Boswinkel. De kos-
ten zijn 5 euro per persoon. De 
wandeling is geschikt voor goede 
wandelaars vanaf 12 jaar.
Aanmelden kan telefonisch via 
020- 5456100, via de website 
www.amsterdamsebos.nl of in de 
Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 

iedere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Joey en André winnen 
voetbalquiz bij FCA
Aalsmeer - Vrijdagavond 2 fe-
bruari stond de jaarlijkse voet-
balquiz op het programma bij FC 
Aalsmeer. Liefst 41 koppels had-
den zich ingeschreven voor de-
ze ‘hersenkraker’ over allerlei on-
derwerpen op het gebied van 
voetbal. De quiz stond als van-
ouds onder leiding van Theo en 
Hein Leliveld. De beide Nieuwve-
ners staan altijd garant voor een 
leuk en kostelijk vragenspel over 
diverse thema’s die altijd iets met 
voetbal te maken hebben.
Ook dit keer hadden Theo en Hein 
flink hun best gedaan om een 

quiz samen te stellen met een uit-
gebreid aanbod aan vragen. Ook 
natuurlijk één over voetballegen-
de Johan Cruijf. De organisatie 
en alle deelnemers kijken terug 
op een gezellige en geslaagde 
avond. De quiz is uiteindelijk ge-
wonnen door Joey en André. De 
twee wisten de oud-winnaars Ed-
dy en Andy en Mats en Niels net 
voor te blijven. Hun prijs is elk 
een ticket voor de voetbalwed-
strijd Nederland tegen Engeland 
en hier hebben de twee voetbal-
liefhebbers reuze veel zin in.
Foto: www.kicksfotos.nl

Voor arme kinderen in Ethiopië
Docent van Groenstrook 
gaat Muskathlon lopen
Aalsmeer - Ook docenten heb-
ben dromen. Over vijf maanden 
gaat de droom uitkomen van Job 
Hulsbos, docent van Wellantcolle-
ge de Groenstrook. Hij gaat samen 
met een vriend naar Ethiopië om 
een Muskathlon te lopen voor de 
stichting Compassion die opkomt 
voor kinderen in arme landen. De 
Muskathlon is een ultieme uitda-
ging op een unieke locatie. “Daar-
mee komt een absolute droom 
van mij uit. Ik ga samen met mijn 
goede vriend Jeroen Dorstijn, am-
bassadeur van Compassion, naar 
Ethiopië om te rennen in de strijd 
tegen absolute armoede bij kin-
deren. Ik ga maar liefst 42 kilo-
meter lopen”, aldus de docent ge-
schiedenis en Nederlands. Jop 
Hulsbos: “In mei 2017 heb ik de 
knoop doorgehakt om dit initia-
tief te ondernemen. De doorslag 
gaf mijn hart voor kinderen. Niet 
voor niets geef ik al enige tijd met 
veel plezier les op Wellantcollege 
de Groenstrook. Eén van de be-
langrijkste slogans op deze school 
is: Worden wie je bent. Ik heb mij 
gerealiseerd dat mijn leerlingen 
inderdaad veelal de kans hebben 
om hun dromen waar te maken. 
In Ethiopië zijn de mogelijkheden 
door de massale armoede echter 
veel minder groot.”

Actie en sponsorloop
De komende tijd gaat de leer-
kracht proberen om minimaal 
10.000 euro in te zamelen voor de 
kinderen in Ethiopië. Om dat te 
bereiken heeft hij iedereen op de 
Groenstrook gevraagd hem daar 
bij te helpen. In maart krijgen de 
leerlingen machtigingskaarten 

om zoveel mogelijk geld probe-
ren in te zamelen voor het goe-
de doel. Op 11 april vindt er ver-
volgens een sponsorloop plaats.  
Mocht u kinderen willen sponso-
ren of een andere bijdrage leveren 
aan dit goede doel, kijk dan op: 
https://www.muskathlon.com/nl-
nl/deelnemers/1836/job-hulsbos.
html

Job Hulsbos van de Groenstrook 
gaat de Muskathlon lopen. 
Foto: Dolfina Photography
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Zwemwedstrijd om Lenie 
van der Meer bokaal
Aalsmeer - Op zondag 18 febru-
ari organiseert Stichting Meer 
Armslag in samenwerking met 
Zwemvereniging Oceanus weer 
haar jaarlijkse zwemwedstrijd om 
de Lenie van der Meer bokaal.
Lenie van de Meer was de initi-
atiefneemster voor het oprich-
ten van  Stichting Meer Armslag. 
Deze stichting zet zich in voor 
de financiële ondersteuning van 
zwemmers met een beperking.
De locatie voor deze wedstrijd is 
Zwembad De Waterlelie aan de 
Dreef 7 en de aanvang is 14.30 
uur.
De wedstrijd is bijzonder, om-
dat valide zwemmers en zwem-
mers met een beperking door het 
toepassen van een rekensysteem 
zich sportief met elkaar kunnen 
meten, waardoor er spannende 
wedstrijden ontstaan. 

Naast de zes zwemmers die Stich-
ting Meerarmslag financieel on-
dersteunt, hebben ook diverse 
zwemverenigingen ingeschre-
ven. Het belooft weer een span-
nende wedstrijd te worden. 
Wilt u de zwemmers komen aan-
moedigen? Dan bent u van harte 
welkom!

Basketbal Aalsmeer
BVA maakt gehakt van 
directe concurrent US
Aalsmeer - Na de domper van 
vorige week speelde BV Aalsmeer 
misschien wel de beste wedstrijd 
van het seizoen tot nu toe. Van-
af het eerste moment werd de 
man-to-man verdediging zeer 
scherp gespeeld en voordat US er 
erg in had stond er al een tussen-
stand van 7-0 op het scorebord. 
Heel even leken de Amsterdam-
mers, van wie in de uitwedstrijd 
nog werd verloren, aan te kunnen 
haken. US staat niet voor niets 
op een met Aalsmeer gedeelde 
tweede plaats, en wist terug te 
komen tot 9-6. 
De eerste periode werd afgeslo-
ten bij 13-8 en in de tweede pe-
riode liep Aalsmeer meteen weer 
weg van de Amsterdammers. Bij 
een stand van 25-8 scoorde US 
eindelijk en de rust ging in met 
27-12. Mochten de bezoekers 
nog enige hoop hebben gehad 
op een betere tweede helft, dan 
kwamen zij bedrogen uit. Bin-
nen 1 minuut scoorden Sebasti-
an Stokman en Kees Buskermo-
len respectievelijk 2 en 1 driepun-
ter en wist de laatste van deze 
twee schutters bovendien te sco-
ren uit een zeer fraaie alley-oop 
na een uitstekende pass van de 
weer sterk spelende Dennis Zijl-
stra. Ook Jim Commandeur was 
zeer goed op dreef en vaak on-
grijpbaar voor de Amsterdamse 
verdedigers. 
Omdat bovendien Ger Molenaar 
zijn oude niveau weer weet te be-
naderen is het begrijpelijk dat US 
er wanhopig van moet zijn ge-
worden dat het er tegen dit sterk 
spelende Aalsmeer totaal niet 
aan te pas kwam. Aan het eind 
van de derde periode stond er al 
een stand van 58-22 waarna de 
wedstrijd vakkundig op slot werd 
gegooid. Opvallend in de gehele 
wedstrijd was het geduld waar-
mee de aanvallen werden uitge-
speeld als het spel daarom vroeg, 

vooral door de inbreng van spel-
verdeler Tijs Buskermolen. Bij 70-
26 klonk het laatste fluitsignaal 
waarna eenieder kon conclude-
ren dat als het team vorige week 
zo had gespeeld, het kampioen-
schap waarschijnlijk toch naar 
Aalsmeer had kunnen gaan.

Winst en verlies
De U 18 speelde dit weekend 
twee wedstrijden en beide wer-
den gewonnen. Zaterdag werd in 
Haarlem gewonnen van Onze Ge-
zellen en zondag werd Rebound 
’84 verslagen. Beide keren vielen 
de overwinningen niet bepaald 
ruim uit (56-53 en 52-44) maar 
beide keren kwam de overwin-
ning nooit in gevaar. Dit team lijkt 
op koers te liggen voor een mo-
gelijk kampioenschap. 
De U 16 verloor van Rebound ’84 
na, net als vorige week, een slech-
te eerste en een goede tweede 
helft. Bij rust stond het team op 
een achterstand van 11 punten 
en door een veel betere en vooral 
geconcentreerd gespeelde twee-
de helft leek het met nog 3 minu-
ten en 5 punten verschil nog heel 
spannend te kunnen worden. He-
laas wisten de tegenstanders nog 
uit een paar bijna onmogelijk lij-
kende schoten te scoren: 43-55.
Het tweede U 16 team heeft het 
erg moeilijk. Ondanks het en-
thousiasme van dit team en 
coach Valentijn Stokman werd in 
en tegen Heiloo met klein ver-
schil verloren: 39-46. 
Ook de U 14 verloor tegen op-
nieuw een team (15-55 tegen 
Akrides uit IJmuiden) met veel 
meer lengte en kracht. Maar op-
nieuw ook werd volop gestreden. 
Het zegt wel wat over dit team 
dat het voor zichzelf de lat inmid-
dels een beetje hoger heeft ge-
legd en op een positief kritische 
manier blijft zoeken naar verbete-
ring. En die is duidelijk zichtbaar.

Korfbalcompetitie
VZOD kan geen potten 
breken tegen koploper
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag kwam Velocitas uit Leider-
dorp op bezoek in de Proosdijhal 
bij het op de zesde plaats staan-
de VZOD/FIQAS. De thuisploeg 
begon goed aan de wedstrijd en 
het was Paul te Riele die zijn eer-
ste balcontact achter de korf di-
rect omzette in een doelpunt. 
Jessica Zeijerveld bracht enkele 
minuten later de stand op 2-0 na 
een mooie combinatie met Han-
na Viet. Het eerste kwart van de 
wedstrijd was er sprake van twee 
gelijkwaardige ploegen. Lang-
zaam trok de koploper het ini-
tiatief echter naar zich toe. Via 
een 5-5 gelijke stand werd er een 
klein gaatje geslagen 5-7. Het 
aanvalsspel van de bezoekers 
was beter verzorgd. Goede re-
bound maakte herhaal-schieten 
mogelijk. Aan de inzet van VZOD/
FIQAS lag het zeker niet, maar het 
afmaken van de kansen, daar lag 
het probleem. Met name het zui-
vere schot van de Velocitas heren 
deed VZOD/FIQAS in deze beslis-
sende fase de das om. Bij 6-10 van 
de goed spelende Hanna Viet, die 
via een afstandsschot de marge 
nog eenmaal op drie doelpunten 
bracht: 7-10. In de ‘dying seconds’ 
van de eerste helft bepaalden de 
bezoekers uit Leiderdorp de rust-
stand op 7-12.
In de tweede helft was er sprake 

van een duidelijk klasse verschil 
tussen een ploeg die gaat voor 
het kampioenschap en een team 
wat op de zesde plaats staat. Ve-
locitas gaf de Kudelstaartse aan-
vallers heel weinig ruimte. Ge-
zegd moet worden dat ook in de 
tweede helft er door de thuis-
ploeg met veel inzet gespeeld 
werd. Alleen met inzet spelen 
is echter niet genoeg, ook slim 
zijn en goed inschatten waar de 
kansen liggen is belangrijk voor 
een goed resultaat. Maar het ge-
mis dit seizoen van ervaren spe-
lers als Martijn Vervark (gestopt) 
en Josine Verburg (speelt reserve 
korfballeague bij KZ) is duidelijk 
voelbaar. Voor jonge spelers als 
bijvoorbeeld talent Vincent Algra 
mag niet verwacht worden dat zij 
de opengevallen plaatsen ‘even 
invullen’. Na het laatste fluitsig-
naal stond er een stand van 12-28 
op het scorebord. Het is zaak voor 
trainer/coach Gradus van Limpt 
om met zijn ploeg snel ‘de knop 
om te zetten’, niet van slag te zijn 
van een nederlaag tegen de kop-
loper, maar zorgen dat de focus 
snel komt te liggen bij de belang-
rijke wedstrijd van deze week, als 
het op de onderste plaats staan-
de Crescendo op bezoek komt. 
Aanvang wedstrijd aanstaande 
zaterdag 10 februari is om 17.35 
uur in de Proosdijhal.

Koploper Velocitas maatje te groot voor VZOD.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 verliest 
1e wedstrijd in 3e klasse
Aalsmeer - Na promotie naar 
de 3de klasse speelde Bloe-
menlust 1 de eerste wedstrijd 
van het seizoen uit tegen TG-
TZ Haarlem. Johan Berk zorgde 
in de openingspartij bijna voor 
een verrassende voorsprong 
maar na een spannende en ge-
lijk opgaande wedstrijd moest 
hij zich in de vijfde game toch 
met 14-12 gewonnen geven. 
Ook Bart Spaargaren kon in zijn 
eerste enkelspelpartij niet tot 
winst komen, maar Ed Couwen-
berg versloeg wel zijn eerste te-
genstander en bracht Bloe-
menlust op een nog moedge-
vende  2-1 tussenstand. 

Maar vervolgens bouwde Haar-
lem de voorsprong uit naar 5-2 
door drie nipte overwinningen 
in vijf games, waaronder ook 
het dubbelspel door Ed en Jo-
han. Uiteindelijk wonnen Ed en 
Johan van dezelfde tegenstan-
der die ook door Bart was ver-
slagen en brachten daarmee de 
eindstand op 7-3. Toch iets ge-
flatteerd, want gezien de vier 
partijen die pas na een beslis-

sende vijfde game werden ver-
loren had een 5-5 gelijkspel 
niet onverdiend geweest.
Bloemenlust 2 startte de com-
petitie bij Patrios 2 tegen drie 
sterke Chinese spelers, waarte-
gen met name Philippe Mon-
nier kansloos was. Toch wist 
Dirk Biesheuvel er heel knap 
twee te bedwingen en Jan 
Spaargaren was één tegenstan-
der de baas. Door samen ook 
het dubbelspel te winnen bleef 
de nederlaag beperkt tot 6-4.
Bloemenlust 3 had een zeer 
goede start door thuis het ster-
ke ASSV 2 met 7-3 naar huis 
te sturen. Irene Gerritsma, Pe-
ter Velleman en Horst Krassen 
wonnen elk twee maal en het 
zevende punt werd binnen-
geslagen door Peter en Horst 
door zeer overtuigend het dub-
belspel te winnen. Ook een 
9-1 of zelfs 10-0 overwinning 
had er in gezeten, want Peter 
en Horst verloren de vijfde en 
beslissende game allebei met 
10-12 en Irene verloor in vier 
games, waarvan de eerste twee 
met 15-17 en 10-12.

Voetbalvereniging FC Aalsmeer
Ruime overwinning voor 
voetbalmeiden MO15-1
Aalsmeer - Voor de Aalsmeer 
meiden MO15-1 was zaterdag 
3 februari de winterstop alweer 
voorbij. Een uitwedstrijd tegen 
MO15-1 uit Hoofddorp stond op 
het programma. Ondanks een 
snelle voorsprong, 0-1 gescoord 
door Dewi, werd er zeer slordig 
gespeeld. In de 25e minuut kon 
de grabbelende Hoofddorp keep-
ster een schot van Mieke niet on-
der controle krijgen: 0-2. Het fluit-
signaal voor de rust kwam als ge-
roepen.
Na een peptalk in de rust lieten 
de Aalsmeer meiden zien dat zij 
best wel goed kunnen voetbal-
len. De Hoofddorp defensie werd 

met goede Aalsmeer aanvallen 
stevig onder druk gezet. Doel-
punten konden dan ook niet uit-
blijven. Met regelmaat van de 
klok scoorde de Aalsmeer aanval-
sters. Dewi scoorde de 0-3 en 0-4, 
net geen loepzuivere hattrick. 
(Een zuivere hattrick is als er drie 
keer in een helft wordt gescoord).
Linker vleugelflitser Daisy scoor-
de twee prachtige goals de 0-5 
en de 0-6. Dit werd ook de eind-
stand. Aankomende zaterdag 10 
februari komt SC Buitenboys eh-
hh/ girls op bezoek. Hopen dat 
het aanstaande vriesweer geen 
spelbreker gaat worden.
Verslag en foto:  Ruud Meijer

Aalsmeer verdedigster Fleur speelde een zeer goede wedstrijd.

Op weg naar NK in Barneveld
Prestaties sjoelers redelijk 
op 2e competitieronde
Aalsmeer - Zaterdag 3 februa-
ri was de tweede voorronde van 
afdeling West. In Heemskerk pro-
beerden 80 sjoelers hun beste 
beentje voor te zetten om in april 
mee te doen aan het NK sjoelen 
in Barneveld. Sjoelclub Aalsmeer 
was met 16 sjoelers aanwezig. 
Ook dit keer waren de (nieuwe) 
bakken zeer lastig en de meeste 
sjoelers bleven zo’n 5 tot 10 pun-
ten onder hun gemiddelde. In de 
Dames A werd Petra Houweling 
met 134,55 gemiddeld derde. 
Geen enkele dame kwam boven 
de 135 gemiddeld, waar Petra vo-
rige wedstrijd nog 140,15 gooide. 
Jacqueline Heijnis won (135), Tiny 
Amsing werd zesde met 132,40 
gemiddeld. Marry Verhoeven was 
door ziekte afwezig. Bij de He-
ren A won Jan Drent (144,10) en 
Albert Geleijn werd vijfde met 
131,65. Cock Tukker heeft ook 
niet meegedaan in deze klas-
se. De Heren B werd gewonnen 
door Tim van Tiem, voor Hans van 
Leeuwen (132,90) op plaats twee 
en Kees Kuypers werd derde met 
131. Ex-lid Paul van den Berg, vo-
rige keer derde, werd nu zesde 
met  127,85 gemiddeld. Klasse 
C was voor Iko van Elburg (134). 
Ex-lid Joke Schagen werd derde 

met 130,35. Karin Dijkstra-Geleijn 
(128,20 gemiddeld) werd vijfde, 
Elisa Houweling werd zevende 
met een gemiddelde van 126,30, 
Sjaak Siebeling gooide niet best 
met 114,80 gemiddeld en een 
twaalfde plaats. In Klasse D was 
het al een hele prestatie dat Theo 
van Leijden aanwezig was. Door 
zijn recente operatie kon hij nog 
niet verder komen dan 118,40 en 
een achtste positie.
In Klasse E deden zes Aalsmeer-
se sjoelers mee. Kees Verbruggen 
sjoelde zich met een derde plaats 
in de prijzen (119,55), Jacob van 
’t Hof werd vijfde (117,95). , Cock 
van der Vlugt zevende (116,55), 
Mariëtte van der Vlugt negende 
(115,65) en Thijs brozius, niet ge-
heel fit, werd tiende met 114,55 
gemiddeld. Wijnand Springin’t-
Veld was niet goed bezig en 
kwam met 113,25 tot een elf-
de plaats. In de F-Klasse kon Mir-
jam van den Berg naar het podi-
um. Met 113,20 gemiddeld een 
prachtige tweede plaats. Op 10 
maart is de derde en laatste selec-
tiewedstrijd. Om plaatsing voor 
het NK valt er dus nog heel wat 
goed te maken voor veel sjoelers! 
Kijk voor informatie en uitslagen 
op www.sjoelclub-aalsmeer.nl

Voetbal 
Overwinnnings-selfie na 
winst FCA op Te Werve
Aalsmeer - Er zijn afgelopen 
weekend weer vele voetbalwed-
strijden gespeeld. Voor de eerste 

teams van FC Aalsmeer en RKDES 
Kudelstaart met een succesvol, 
cq. tevreden resultaat. Het eerste 

FCA zaterdag thuis in actie tegen Te Werve uit Rijswijk. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 10 februari:
F.C.AALSMEER
Westlandia 1 - F.C.A.  1        14.30 u 
Loosdrecht  2 - F.C.A. 2        12.00 u 
FCA 4 -  Vlug en Vaardig 3 14.30 u
FC.A’damsebos 5 - F.C.A. 5 12.30 u
F.C.A. 6 - IJmuiden  7          14.30 u
D.C.G. 2 - F.C.A. 7                   11.30 u 
Arsenal 8 - F.C.A.  8               18.15 u
Vrouwen
F.C.A. V1 - Z.S.G.O  V1          14.30 u
F.C.A. V2 - Swift  V2              12.00 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
RKDES V1 - Spartaan  V1    13.00 u

S.C.W. 
S.C.W. 1 - V.V.C. 1                  14.30 u
S.C.W. 2 - Stormvogels 2    12.00 u
S.C.W. 3  - Hoofddorp 2       14.30 u
S.C.W. 4 - VVA/Spartaan 3  12.00 u

Zondag 11 februari:
F.C.AALSMEER.
F.C.A. 1 - Stompwijk ’92 1   14.00 u
F.C.A. 2  - R.K.D.E.S. 2            11.30 u
F.C.A. 3 - Pancratius  7         11.30 u
F.C.A. 4  - Hoofddorp 6         14.00 u
F.C.A. 5  - H.S.V.’69  3            11.30 u 
R.K.D.E.S.
F.C.A. 2 - R.K.D.E.S 2              11.30 u 
H.S.V.’69  2 - R.K.D.E.S. 6      14.00 u

van FC Aalsmeer zaterdag speel-
de 3 februari ’s middags thuis aan 
de Beethovenlaan tegen Te Wer-
ve uit Rijswijk. Het gastteam werd 
met verlies naar huis gestuurd, 
Aalsmeer won met 1-0 en als van-
ouds werd de winst bekroond 
met een overwinnings-selfie in de 
kleedkamer.

Gelijk in Warmond
Op zondag 4 februari wachtte FC 
Aalsmeer een uitwedstrijd tegen 
Warmunda uit/in Warmond. De 
beide teams wisten de keepers 
niet te passeren. Bij het fluitsig-
naal voor einde wedstrijd stond 

nog steeds dezelfde stand op het 
scorebord: 0-0.

Winst op Nieuw-Vennep
RKDES Kudelstaart had aan de 
Wim Kandreef zondag SV Di-
os uit Nieuw-Vennep op bezoek. 
Het was mooi winters weer, wel 
een koude wind maar de zon liet 
zich zien, en dit bracht een groot 
aantal supporters langs de lijn. 
Zij moesten lang wachten tot een 
doelpunt werd gemaakt. Pas in de 
tweede helft wist RKDES op 1-0 en 
snel daarna op 2-0 te komen. En 
dit was tevens de eindstand. De 
Vennepers wisten niet te scoren.
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ZABO: Spanning bij LEMO 
tegen Amsec
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie is zaterdagavond 3 fe-
bruari van start gegaan met de 
tweede seizoenshelft. De achtste 
speelronde van dit ZABO-seizoen 
vond plaats in hal 1 van sporthal 
de Bloemhof en de vier wedstrij-
den werden gearbitreerd door 
de scheidsrechters John Visser en 
Piet Landwehr. Om 19.00 uur ver-
schenen de teams van Met & Co 
en Bolas Underwear aan de af-
trap. Met & Co zegevierde met 
6-2 en blijft goed meedoen om 
het kampioenschap. 

IBH Aalsmeer boekte  zaterdag 
de eerste overwinning van het 
seizoen door Football Fanatics te 
verslaan met de cijfers van 5-3. 
De derde wedstrijd van de avond 
ging tussen LEMO en Amsec Pil-
ler. Eerder in het seizoen had LE-
MO nipt gewonnen met 1-0 en 
ook ditmaal bleef het spannend 
tot het laatste fluitsignaal. René 
Kuin zorgde namens LEMO in de 
vijfde minuut met een harde la-
ge diagonale schuiver voor de 
openingstreffer: 1-0. Chris Tes-
ser produceerde vier minuten 
later de gelijkmaker na een as-
sist van Wilbert Klijmij: 1-1. Die-
zelfde Wilbert Klijmij zette mid-
dels een prachtige sleepbewe-
ging Amsec Piller op voorsprong: 
1-2. Een voorzet van Wally van 
der Wal bereikte twee minuten 
voor de wissel Peter van Leeuwen 
die beheerst afrondde: ruststand 
2-2. René Kuin bleek in de twee-
de helft opnieuw trefzeker. Een 
puntertje verdween langs doel-
man Kees-Jan Jongkind: 3-2. Hal-
verwege het tweede bedrijf tikte 
keeper Thomas de Jong op mag-
nifieke wijze een inzet van René 
Zandvliet naast de goal. Met nog 
zeven minuten op de wedstrijd-

klok wist René Zandvliet wél Tho-
mas de Jong te passeren en trok 
de stand gelijk: 3-3. Drie minu-
ten voor tijd raakte Wilbert Klijmij 
pechvol de paal. Geen overwin-
ning voor Amsec Piller want LE-
MO sloeg toe in de uiterst span-
nende slotfase. Eerst was het Wal-
ly van der Wal die uit een scrim-
mage de 4-3 aantekende en pre-
cies één minuut voor tijd besliste 
John Bosman de wedstrijd. Met 
een weergaloze lob vanaf eigen 
helft bepaalde hij de eindstand 
op 5-3 in het voordeel van LEMO. 
Tijdens het slotduel kwam 
de koploper in actie. Polonia 
Aalsmeer had Koning Nieuwen-
dijk als tegenstander en maak-
te geen fouten. Bij de rust stond 
het 1-0 en in de tweede helft vie-
len er nog vier doelpunten te be-
wonderen. Eindstand 5-0.

Stand nu
De stand ziet er nu als volgt uit: 
Polonia Aalsmeer 8-22, Met & Co 
8-18, Bolas Underwear 8-14, Foo-
tball Fanatics 8-12, LEMO 8-12, 
Amsec Piller 8-6, IBH Aalsmeer 
8-5, Koning Nieuwendijk 8-4. 

Ook meedoen?
De negende speelronde vindt 
plaats in de Proosdijhal op za-
terdag 24 februari. De ZABO is 
voor volgend seizoen op zoek 
naar twee nieuwe zaalvoetbal-
teams die de competitie komen 
versterken. Aanmelden kan door 
contact op te nemen met Zabo-
secretaris Richard Piller via 06-
37346909 of stuur een mail naar: 
info@zaboaalsmeer.nl

Dansen, turnen, twirlen 
en meer bij SV Omnia
Aalsmeer - De lessen van SV Om-
nia 2000 zijn al weer in volle gang 
en bij een aantal lessen is er nog 
plaats voor nieuwe leden. Bij Om-
nia kan eenieder in principe elk 
moment van het jaar instappen. 
De vereniging biedt in Aalsmeer, 
Kudelstaart en Uithoorn de vol-
gende sporten aan:

Dansen
Dansen met Mar onder leiding 
van de altijd enthousiaste Mari-
elle Buskermolen, een les vol leu-
ke danstechnieken en uiteinde-
lijk in 8 weken tijd een choreo-
grafie leren.  In Aalsmeer Oost is 
Omnia uitgebreid met kids swing 
op woensdag en non-stop-dance 
next level voor meiden van 12 
jaar en ouder. Daarnaast als van-
ouds de vaste en altijd populaire 
danslessen op bijna elke werkdag 
in de week. Loop gerust binnen in 
februari voor een gratis proefles. 
De cursus Ouder & Kinddans is 
weer van start gegaan op woens-
dag 24 januari, maar u kunt zich 
nog altijd aansluiten. In dat geval 
betaalt u maar 7,50 euro per les.

Gymnastiek/turnen
Al jaren zijn gymnastiek en tur-
nen één van de populairste af-
delingen binnen de vereniging. 
Het begint met leren van coördi-
natie en balanceren bij de peu-
ters vanaf 2,5 jaar.  De jeugdle-
den leren acrobatische elemen-
ten op vier verschillende toestel-
len, te weten: balk, brug, mat en 
kastspringen. Locaties: Bacca-
rastraat, sporthal De Waterlelie, 
Mikado school in nieuw Oostein-
de, Proosdijhal en Uithoorn. 
Speciaal voor jongens is er in Uit-
hoorn het FreeStyle Turnen: stoer 
en gevarieerd, maar toch op ba-
sis van turnelementen. Vooraf al-
vast inschrijven voor een proef-
les is aan te raden, er zijn diverse 
wachtlijsten bij het turnen. 
Ritmische Gymnastiek biedt Om-
nia aan op wedstrijdniveau, maar 
dit seizoen ook op recreatief ni-
veau. Loop eens binnen voor een 
gratis proefles op woensdag in 
sporthal De Bloemhof van 15.30 
tot 16.30 uur. De lessen zijn ge-
schikt voor meisjes vanaf 6 jaar. 

Twirlen
Houd je van dansen en vind je 
het leuk om oefeningen met een 
baton te leren, dan is twirlen iets 
voor jou! Als je begint met twirlen 
is er veel aandacht voor de basis-
technieken. Je leert dit in groeps-
verband. Bij SV Omnia 2000 zijn 
de lessen in verschillende groe-
pen verdeeld. Je kunt starten bij 
de beginnersgroep vanaf 4 jaar. 
Deze groep traint op woensdag 
van 17.00 tot 18.30 uur in sport-
hal De Waterlelie.

Fit voor alle leeftijden
Sportfit: 16+ ers kunnen zich op 
allerlei manieren fit sporten bij de 
vereniging. Het aanbod bestaat 
onder andere uit: bodyshape, ae-
robic, zumba, pilates dames en 
heren en conditietraining/fitness 
voor de heren. Dus genoeg mo-
gelijkheden om de spieren te trai-
nen en fit te houden. Ook voor 
55+ers heeft Omnia voldoende 
lessen, waaronder Keep Fit He-
ren onder leiding van de altijd en-
thousiaste John Vredenburg; lek-
ker een uurtje bewegen zonder 
prestatie maar met een leuk bal-
spel als afsluiting van het seizoen. 
Nieuw dit seizoen is de cursus Fit 
met Mar: met mooi weer trekt 
de groep eropuit, de andere da-
gen sport de groep binnen in de 
Proosdijhal. Gewoon lekker wer-
ken aan je conditie en lijf op heer-
lijke meeslepende muziek. 

Bodyshape
Bodyshape biedt Omnia aan op 
maandagavond in het centrum 
van Aalsmeer. De fanatieke en 
enthousiaste Joyce Aarsman no-
digt jou uit om lekker fit  te wor-
den op muziek uit de jaren tach-
tig en negentig en muziek van nu. 
Door middel van aerobics pas-
sen en uitdagende oefeningen 
komt alles aan bod: armspieren, 
beenspieren en buikspieren. Voel 
je fitter en energieker door de-
ze les die geschikt is voor begin-
ners als gevorderden. Dus bent u 
in de leeftijd van 25 tot 85 jaar? 
Kom dan op maandag om 19.30 
of 20.30 uur naar de gymzaal in 
de Rozenstraat 2B voor een gra-
tis proefles. 

Volleybal
Samen een spel opbouwen met 
een tegenstander. Er zijn volley-
ballessen voor jeugd en volwas-
senen in competitieverband of 
in recreatieve vorm. Je kunt al 
beginnen met volleyballen van-
af 7 jaar. De volleybaltrainingen 
zijn op donderdag in sporthal 
De Waterlelie en op woensdag 
in De Bloemhof Aalsmeer. Voor 
de allerkleinsten zijn minivolley-
bal toernooitjes en voor de jeugd 
en volwassenen wordt in compe-
titieverband gespeeld. Ook biedt 
Omnia twee recreatieve lesuren 
voor 16+ers. De 35+ groep is nog 
op zoek naar nieuwe volleybal-
lers met een klein beetje erva-
ring. Loop gerust eens binnen op 
woensdag om 19.30 uur in sport-
hal De Waterlelie. Ook is het mo-
gelijk om te leren trampoline-
springen bij SV Omnia. Geïnte-
resseerd in één van deze activitei-
ten? Kijk dan voor het lesrooster 
op de website www.svomnia.nl 
en kom vrijblijvend  langs om met 
een gratis proefles mee te doen. 

Winst Cock, Mariëtte, Kees 
en Mirjam bij Sjoelclub
Aalsmeer - Op de eerste dag van 
februari vond de derde compe-
titieronde plaats bij Sjoelclub 
Aalsmeer. Voor de wedstrijd-sjoe-
lers een laatste trainingsavond 
voor de tweede selectiewedstrijd 
in Heemskerk. In de hoofdklas-
se was Cock Tucker het beste, ge-
volgd door Albert Geleijn en Pe-
tra Houweling. In de A-klasse was 
de hoogste eer voor Mariëtte van 
der Vlugt, gevolgd door Peter 
van der Zalm en Karin Dijkstra-
Geleijn. In de B-klasse was Kees 
Verbruggen onverslaanbaar, ge-
volgd door Wim van Leeuwen en 
Margriet de Vries. In de C-klas-
se was plek één voor Mirjam van 
de Berg, gevolgd door Pleun van 
Verseveld en Klaas de Vries.  
Met nog zes competitieronden te 
gaan, kan er nog van alles gebeu-
ren in de stand! Al zal het moei-
lijk worden om Petra Houweling 
nog in te halen in de A-Klasse. De 
volgende competitieavond is op 
donderdag 15 februari. 
Mocht u sjoelen in competitie-
verband ook leuk lijken? Kom ge-
rust een keer proberen. De avon-
den, die om de twee weken op 

donderdag gehouden worden in 
het Dorpshuis in Kudelstaart, be-
ginnen om 20.00 uur. Er wordt in 
vier klassen (op eigen niveau) ge-
sjoeld en per competitieavond 
worden er twee keer tien bakken 
gegooid. Kijk voor informatie op 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Overige wedstrijden
Zondag 24 januari was het jaar-
lijkse Nieuwjaarstoernooi bij 
Sjoelvereniging EASV in Am-
sterdam. Titelverdediger Patrick 
Haring gooide twee mooie se-
ries (1407 en 1443, gemiddeld 
142,50) maar kon het niet winnen 
van Bart-Jan Wallaardt (143,15). 
Joke Schagen werd eerste in de 
tweede Klasse. 
De vierde bekerwedstrijd van het 
seizoen op 27 januari in Zwol-
le werd een zware teleurstelling 
voor de Aalsmeerse sjoelers. Ex-
lid Joke Schagen kwam bij de 
dames nog wel tot een zevende 
plaats (winst voor Hettie Kleine), 
maar bij de heren stelden Cock 
Tukker (14e) en vooral Patrick Ha-
ring (29e) hevig teleur. Winnaar 
werd Henk van der Ree Doolaard.

Opvallende prestaties bij 
bridgeclub Onder Ons
Aalsmeer - In de tweede zitting 
van de vierde sessie bij bridge-
vereniging Onder Ons vielen er 
toch enkele opmerkelijke dingen 
te noteren. Wat te denken bij-
voorbeeld van de eerste plaats in 
de B-lijn voor de uit de C-lijn ge-
promoveerde Heleen de Jong 
en Corry Olsthoorn met 62.08%? 
Keurig dames, vasthouden nu! In 
de C-lijn een geweldige uitschie-
ter: Jan en Jelly Breetvelt eindig-
den als eerste met maar liefst 
68.23%. In de A-lijn was een op-
vallende tweede klaver die ge-
doubleerd en kwetsbaar min 4 
ging hetgeen –1100 betekende! 
In de A-lijn ging een 3 Sans Atout-
contract maar liefst 5 down. Dit 
werd echter niet gedoubleerd. In 
de C-lijn werd een paar in 4 kla-
ver gedoubleerd, aangezien men 
kwetsbaar was leverde dat de 
tegenpartij plus 1100 op! Voor 
sommige gepromoveerde paren 
bleek een stapje hoger toch niet 
echt mee te vallen terwijl degra-
danten ook nu nog niet in goede 
doen bleken te zijn. 
De uitslag in de A-lijn: 1e Ariet-
te Tromp en Rogier Kerner met 

60.83%, 2e Jan Geleijn en Joris 
van der Zwaard met 58.33% en 
3e Bert Huiskes met Hans Visser 
met 56.25%. In de B-lijn: 1e Cor-
ry Olsthoorn en Heleen de Jong 
met 62.08%, 2e Alie van Verseveld 
en Til Eveleens met 58.33% en 3e 
Frits en Stien Blommestijn met 
54.58%. In de C-lijn: 1e Jan en Jel-
ly Breetveltmet  68.23%, 2e Nico 
Tas en Hennie Jooren met 61.46% 
en 3e Andre en Anneke Lanser 
met 56.77%.

Schaken 1e klasse landelijk
AAS 1 strijdend ten onder 
Aalsmeer - In de moordende 1e 
klasse landelijk heeft AAS weer 
verloren, nu van Messemaker 
uit Gouda. Met de kleinste cij-
fers, maar daar heb je niet veel 
aan. De wedstrijd begon goed 
met een vlot spelende Ad van 
den Berg die heel soepel zijn te-
genstander wegspeelde. Jam-
mer genoeg maakte niet veel la-
ter Messemaker gelijk doordat 
Redmar een ernstige fout maak-
te en moest opgeven. De sym-
pathieke bezoekers kwamen op 
voorsprong doordat Mark Trimp 
geruisloos ten onder ging te-
gen FM Wim Heemskerk. Waar-
na de wolken donker werden bo-
ven AAS doordat Jasper van Eijk 
(tactisch op 1 gezet) in gierende 
tijdnood zijn mooie stelling liet 
slippen en moest opgeven te-
gen FM Peter Ypma. FM Johannes 
Rudolph had op bord 2 een zeer 
boeiende partij tegen IM(!) Peter 
Scheeren. Uiteindelijk resteerde 
er een remisestelling op een zeer 
sterk uitgedund bord. Maar de 
Azen zetten het wanhopige slot-
offensief in. FM Jeffrey van Vliet 
bracht een werkelijk schitteren-
de combinatie op het bord en 
zijn tegenstander ging mat. Nu 
vochten AJ Keessen, Paul Schra-
ma, Henk Noordhoek en Simon 
Groot voor de broodnodige pun-

ten. AJ had een pion meer, maar 
een moment van concentratiege-
brek bracht een remisestelling op 
het bord. Zijn tegenstander deed 
het niet op het handigst, maar de 
puntendeling was niet te voor-
komen. Henk Noordhoek speel-
de 20 zetten lang alleen op incre-
ment (het speeltempo is tegen-
woordig 40 zetten in 1 uur 35 met 
30 seconden per zet erbij), maar 
ging in een gecompliceerd mid-
denspel net de verkeerde kant op 
en verloor daarna in de complica-
ties. Paul Schrama had zo’n 240 
rating punten meer dan zijn jon-
ge tegenstander, maar ondanks 
pogingen om als Magnus Carlson 
water uit steen te persen hield 
zwart stand en in het verre eind-
spel  moest Paul in remise berus-
ten, de wedstrijd was verloren. 
Als laatste speelde Simon Groot 
nog en wist op fraaie wijze een 
toreneindspel te winnen.
Hierdoor verloren de Azen met 
4.5-5.5 en wachten nog de ster-
ke teams Caissa Amsterdam, Phi-
lidor Leeuwarden en oud lands-
kampioen Charlois. Het zal heel 
moeilijk worden om degradatie 
te ontlopen, maar ondertussen 
heeft het kleine AAS mooi weer 
een jaar 1e klasse landelijk ge-
speeld.
Door Ben de Leur

Handbal BeNe League
Toch winst FIQAS Heren1
Aalsmeer - De twee eerste teams 
van handbalvereniging FIQAS 
speelden afgelopen zaterdag 3 
februari beiden een uitwedstrijd. 
Voor de BeNe League vertrok He-
ren 1 naar België om het op te ne-
men tegen Neerpelt. Het werd 
(weer) een behoorlijk spannen-
de wedstrijd, waarin de ploegen 
echt aan elkaar gewaagd waren. 
Met een achterstand van slechts 
1 puntje (14-15) ging Aalsmeer 
de rust in. Ook in de tweede helft 
wisten beide ploegen regelmatig 
tot scoren te komen. Het was uit-
eindelijk FIQAS Aalsmeer dat met 
1 puntje meer juichend het veld 
kon verlaten. Eindstand: 27-28.

Dames 1 naar Bentelo
Dames 1 ging naar Bentelo voor 
een wedstrijd tegen Kwiek. Voor 
aanvang lieten de meiden van FI-
QAS weten veel zin te hebben in 
de wedstrijd en hun uiterste best 
te zullen gaan doen om te win-
nen. De wedstrijd ging qua pun-
ten in het begin gelijk op, maar 
Kwiek wist de tweede helft vaker 
tot scoren te komen. Helaas geen 

vrolijke terugreis naar Aalsmeer 
voor de meiden. De wedstrijd 
werd verloren met 27-19.

Vleugels Heren 2
Thuis in De Bloemhof waren het 
afgelopen weekend ook diver-
se handbalwedstrijden. Een kra-
ker was die van Heren 2 op zon-
dagmiddag 4 februari. Heren 1 
van ARBO Rotterdam kwam op 
bezoek. Voor Heren 2 van FIQAS 
stond veel op het spel. Bij winst 
kon het tij van degradatie gekeerd 
worden. Het heeft de heren 2 mis-
schien wel vleugels gegeven. Het 
vele publiek in de sporthal aan de 
Hornweg zag het Aalsmeer team 
met 33-26 winnen van Rotterdam.

Bekerwedstrijd verloren
Dames 1 van FIQAS werd weinig 
rust gegund, want dinsdag 6 fe-
bruari wachtte de bekerwedstrijd 
tegen de meiden van V&L in De 
Bloemhof. Helaas is voor de da-
mes van FIQAS het bekeravon-
tuur geëindigd. De wedstrijd te-
gen V&L werd voor eigen publiek 
verloren met 16-29. 

Heren 2 van FIQAS in actie in De Bloemhof. 

Ubel wint op 
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende OVAK 
soos is op woensdag 14  februari 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. De aanvang is 14.00 uur. 
Het kaarten op 31 januari is ge-
wonnen door Ubel van der Blom 
met 5892 punten. Op twee is Riet 
Hoekman geëindigd met 5726 
punten, op drie Julia van der Laar-
se met 4972 punten en plaats vier 
was voor Piet Buskermolen met 
4924 punten.

Raymond 1e bij 
dartavond
Aalsmeer - Het was wat drukker 
dan anders, daar er een paar dar-
ters geen competitie konden spe-
len bij hun eigen dartsclub. En 
dan ga je gewoon in ’t Middel-
punt op dinsdagavond een dartje 
gooien. Zo doe je toch je weke-
lijkse training en het is gezellig. 
Raymond v/d Weiden liet zien 
hoe je met enigszins matig spel 
toch eerste kan worden. Sander 
ter Schure behaalde de tweede 
plaats met een mooie uitgooi van 
104. De derde plaats was voor An-
no Knol en Victor van Schie werd 
vierde. Sebastiaan Dolk werd vijf-
de en de zesde plaats was dit 
maal voor Ben van Dam. Er is ie-
dere dinsdagavond darten van-
af acht uur in ‘t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55. De de zaal 
gaat om half acht open. Meedoen 
kan vanaf 16 jaar en kost 2,50 eu-
ro per persoon per keer.

Ouderensoos in 
‘t Middelpunt
Aalsmeer - De volgende oude-
rensoos Oosteinde is op donder-
dag 15 februari vanaf 13.30 uur in 
’t Middelpunt in de Wilhelmina-
straat 55. Bij het klaverjassen wa-
ren het deze week de heren die 
hun kaartje het best gelegd had-
den. Zo was de eerste plaats voor 
de heer Alderden met 5215 pun-
ten, tweede werd de heer Har-
ting met 5046 punten en de poe-
delprijs ging deze keer naar de 
heer Aarsman met 3598 punten. 
Bij het rummicub was de eerste 
plaats voor mevrouw Valentijn 
met 230 punten, tweede werd 
mevrouw Verkerk met 258 pun-
ten en de poedprijs was voor me-
vrouw de Vries met 372 punten.

Dames 1 van FIQAS in de aanval. Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Razendsnelle zwemwedstrijd
Junioren en jeugd Oceanus 
staan op scherp!
Aalsmeer - Dit weekend waren 
de wedstrijdzwemmers vanaf 
12 jaar aan de beurt om hun tij-
den aan te scherpen. Zaterdag 3 
februari was het Batensteinbad 
in Woerden decor voor een ra-
zendsnelle wedstrijd. In moor-
dend tempo werd het program-
ma doorlopen want er was ken-
nelijk haast bij. De griepgolf had 
het team van Oceanus flink uit-
gedund en sommige waren zelfs 
nog herstellende. Ondanks dat 
werden er prachtige resultaten 
neergezet.
De middag begon met de 4x200 
vrije slag. Het Oceanusteam met 
Annette de Visser, Naomi Visser, 
Olivia Schralenkamp en Anouk 
Hilgers wist met zijn vieren een 
keurige tijd te noteren. Bij pro-
gramma twee schitterde Phae-
dra Molenwijk die met haar 100 
meter schoolslag in een zinde-
rende strijd haar persoonlijk re-
cord met wel 5 seconden wist te 
verbeteren. Ook waren de aan-
gepaste sporttoppers aanwezig 
en Sayenna Oudejans wist op de 
100 rug haar tijd met 2 seconde 
aan te scherpen. Maar ook on-
derling werden de zwemmers 
uitgedaagd. Madelief Blesgraaf 
en Chloe van Parera deden ab-
soluut niet onder voor elkaar. De 
strijd was zichtbaar en de dames 
tilden elkaar naar hoger niveau.  
Ebba Vonk en Romee Veldt ver-
beterden in hun onderlinge strijd 
eveneens hun tijd. Bij de heren 
waren Kees Boerlage, Yoni Joore 
en Ruben van Vierzen aan elkaar 
gewaagd. Ook zij tilden elkaar 
naar een hoger niveau. Ruben 
van Vierzen zwom daarna een fe-
nomenale race op de 100 vlinder-
slag en dook net niet 0.11 secon-
de onder de magische minuut 
grens. Oude bekende Jeffrey 
Reijnders is terug op het Oceanus 
nest. Helaas liep hij tegen een dis-
kwalificatie aan bij de 200 school-
slag, maar op de 100 vrije slag liet 
hij zien dat hij nog gemakkelijk 
onder de minuut zwom. Sohrab 
Shirzad werd als geheim wapen 
last minute ingezet om de nodi-

ge punten voor de ploeg binnen 
te harken op de 100 vrije slag. 
Jort Kemp zat zo in de flow bij de 
100 meter rugslag dat hij te vroeg 
omdraaide bij de verkeerde lijn; 
zonde want hij zwom een mooie 
tijd die nu helaas niet telt.
Robert Vermeulen zet zijn goede 
gewoonte voort om telkens zijn 
persoonlijk record te verbeteren 
en ook Loek Boerlage en Jayden 
van den Bijl zetten een prach-
tig resultaat neer. Jayden kamp-
te zelfs nog met een blessure aan 
zijn rug. Rick Moens is weer terug 
na zijn voetblessure en kwam de 
man met hamer hier en daar bij 
de diverse afstanden tegen. Mi-
chael Masseurs had een topdag 
in Woerden en zette met zijn 200 
wissel een prachtig persoonlijk 
record neer, net als Nina Bellaart. 
Zij wist haar tijd met maar liefst 
12 seconden te verbeteren. Hoe-
veel? 12 seconden. Zelfs Dani-
que Pannekoek wist haar tijd nog 
een keertje extra aan te scherpen 
ondanks dat ze al zo’n mooie in-
schrijftijd had. 
Als kers op de taart werden de 
Oceanus estafette ploegen klaar-
gezet met de 4x50 vrij. De mei-
den Nina Bellaart, Ebba Vonk, Da-
nique Pannekoek en Romee Veldt 
zwommen alle ploegen het bad 
uit! De jongens 4x100 wissel met 
Luuk Scheuer, Loek Boerlage, Li-
am Breebaart en Michael Mas-
seurs sloten de middag af waarbij 
de inschrijftijd flink werd aange-
scherpt. Al met al een razendsnel-
le wedstrijd met een resultaat om 
trots op te zijn.

2e Hoofdsponsor voor 
jeugdafdeling FCA
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag 3 februari is tijdens een offi-
cieel moment het contract met 
de nieuwe jeugd hoofdspon-
sor Bouwplein CarpentierMoo-
ren getekend. Sinds dit seizoen 
is de naam van de toeleveran-
cier voor de bouwsector al steeds 
meer zichtbaar bij de Aalsmeerse 
voetbalclub. Onder andere prijkt 
het bedrijfslogo op de shirts van 
de CarpentierMooren Champi-
ons League (mini’s). Namens FC 
Aalsmeer werd het contract gete-
kend door voorzitter Eef Niezing 

en bestuurslid (tevens lid van de 
sponsorcommissie) Arjan Levarht. 
Dirk Ploegstra, commercieel di-
recteur, tekende in het bijzijn van 
Henk Carpentier, algemeen di-
recteur, namens Bouwplein Car-
pentierMooren. Het geheel ge-
beurde onder toeziend oog van 
twee spelertjes van de Champi-
ons League. Met deze drie-jari-
ge sponsorovereenkomst heeft 
FC Aalsmeer naast 123inkt.nl een 
tweede hoofdsponsor voor de 
jeugd aan zich weten te binden. 
Er is specifiek voor de jeugdafde-

Basketbaltoernooi voor 
scholen groot succes
Aalsmeer - Basketbal Vereniging 
Aalsmeer organiseerde onlangs 
het jaarlijkse scholentoernooi 
in de Bloemhof. Een groot aan-
tal teams heeft dit jaar opnieuw 
meegedaan, waarbij de kinderen, 
ouders en de organisatoren ge-
noten van een gezellige en spor-
tieve basketbalmiddag. De speel-
wijze werd zodanig aangepast 
dat het ook voor de jongste groe-
pen leuk bleef om te doen. 
Er werd gespeeld op een half veld 
en met drie spelers per team. Op 
deze manier hebben de kinderen 
meer kans om te scoren en wor-
den alle spelers in het spel be-
trokken. 
De inzet was hoog en dat ieder-
een fanatiek bezig was, bleek wel 
uit de rode hoofden. De eerste 
prijzen in de categorie groep 4, 5 
en 6 zijn gewonnen door Samen 
Eén 5, de Vliegers (Oosteinder-
school) en de Toppers (Oostein-

derschool). Bij de groepen 7 en 
8 gingen bij de jongens de Dun-
kers (Oosteinderschool) en bij de 
meisjes Samen Eén er met de eer-
ste prijs vandoor. Maar boven al-
les was het een sportief en gezel-
lig toernooi. Basketbal Vereniging 
Aalsmeer wil alle deelnemers en 
vrijwilligers graag bedanken voor 
weer een bijzonder geslaagd dag. 

Nieuwe spelers welkom
Ben je enthousiast geworden en 
wil je een keer komen trainen? 
BV Aalsmeer kan nieuwe spelers 
goed gebruiken! Kinderen vanaf 
acht jaar (maar zeker ook jonge-
ren van 14 en ouder) zijn van har-
te welkom om een keer te komen 
kijken of mee te doen, op dinsdag 
in sporthal De Waterlelie aan de 
Dreef of donderdag in De Bloem-
hof aan de Hornweg. De actuele 
trainingstijden zijn te vinden op 
de website: www.bvaalsmeer.nl.

Voetbal zondag
Jong FCA moet genoegen 
nemen met gelijkspel 
Aalsmeer - Een sterk verjongend 
FC Aalsmeer (Mark Schut, Elias el 
Hadji gepasseerd en Alexander 
Goes geblesseerd) met een hele 
wedstrijd voor Tristan Jongkind, 
Daan Vaneman en Stender Piet. 
Het pakte zeker niet verkeerd uit, 
op dit bijzondere moeilijke be-
speelbare veld en een snijdende 
wind dwars over het veld. Neen 
aangenaam vertoeven was het 
dus niet langs de lijn, wel hartver-
warmend hoe de jonkies zich lie-
ten gelden op dit veld en er zeker 
werd gestreden om een 3 pun-
ter mee te nemen naar Aalsmeer. 
Na 10 minuten was de eerste ech-
te kans voor Rem Pasternack, uit 
een halve draai op doel schieten 
en via een speler van Warmunda 
tot corner gewerkt. Uit deze cor-
ner werd er 2 keer op doel ge-
schoten en 2 maal van de lijn ge-
haald, pech voor de FC. Door de 
harde wind en slechte veld wis-
ten beide ploegen elkaar niet al-
tijd te vinden, of de bal stuiterde 
net op het verkeerde moment op 
of de wind nam de bal wel eens 
mee. Toch was het Daryl Haime 
die in de 30e minuut ineens  een 
vlammend schot op doel schoot 
maar net over ging. Warmunda  
kwam sporadisch bij het doel van 
Jeremaih Veldman en de kans-
jes waren op één hand te tellen. 
Vlak voor rust was het Damion 
Veldman die op zijn manier weer 
langs de lijn snelde, zijn afgeme-

ten voorsprong op maat voor 
Tristan Jongkind maar het schot 
raakte helaas de paal.
De tweede helft bood Warmunda 
veel meer strijd en werd ook ge-
vaarlijker,  vooral door rechtsbui-
ten aanvaller Niels Dijkstra, maar 
gelukkig was Jeremaih Veldman 
wederom een betrouwbare sluit-
post. Maar ook FC Aalsmeer liet 
zich zien, als er een aanval was 
afgeslagen gebeurde eigenlijk 
in dezelfde minuut een zelfde 
groot gevaar aan, voor het doel 
van Warmunda door onder ande-
re Damion Veldman, Stender Piet, 
Tristan Jongkind en Daryl Haime, 
maar helaas was het net niet. In 
de 70e minuut kwam  Elis el Hadji 
het veld in voor Joeri v.d Schraaff. 
In de laatste minuut kwam de 
FC. goed weg bij een schot van 
Dijkstra die gelukkig uiteenspat-
te op de lat en dat was tevens het 
laatste wapenfeit van deze wed-
strijd. Al met al mag FC Aalsmeer 
niet ontevreden zijn over het ver-
loop van deze wedstrijd. Het was 
niet allemaal best maar er werd 
wel voor elke meter geknokt, jon-
ge jongens erin voor het eerst 
een hele wedstrijd spelen bij het 
eerste team van de zondag. Kort-
om, de supporters konden leven 
met dit resultaat, maar in de ko-
mende wedstrijden zal er punten 
gepakt moeten worden, om op 
een veilige positie naar het eind 
van de competitie te gaan. 

Aalsmeer - Op zondag 4 febru-
ari namen 20 turnsters van SV 
Omnia 2000 deel aan de twee-
de voorwedstrijd van het rayon 
Amsterdam. Gelukkig werd deze 
wedstrijd weer gehouden in Am-
sterdam en niet in Amersfoort zo-
als de vorige voorwedstrijd. 

Pupillen
In de eerste wedstrijd turnden 
drie categorieën. Fabienne Hom-
ma werd knap achtste in de ca-
tegorie Pupillen 2 D2. Er deden 
in deze categorie maar liefst 29 
turnsters mee en Fabienne be-
haalde op brug het hoogste cij-
fer van allemaal. Ook Dieuwer-
tje Gerritsma, Nada Hnassay, Ri-
va Smits, Roosmarijn Rond da Sil-
va Futre en Sanne Klein turnden 
in de eerste wedstrijdronde. Ze 
kwamen uit in categorie Pupillen 
2 D1, waarin 19 deelneemsters 
in totaal deelnamen. Dieuwertje 
had als eerste onderdeel de balk 
en moest ook nog als eerste turn-
ster haar oefening doen. Ze turn-
de een keurige oefening zonder 
van de balk te vallen. Nada werd 
6e en viel net buiten de prijzen,  
het verschil met de nummer 5 
was slechts 0.05 punten. Sanne 
werd 10e , Dieuwertje werd 11e 
en Riva en Roosmarijn eindigden 
gezamenlijk op de 13e plaats. In 
de categorie pupillen 1 D1 deden 
12 turnsters mee, waarvan vier 
turnsters van SV Omnia 2000. Ali-
cia den Ouden, Amy Raadschel-
ders, Emily Broekhuysen en Ran-
ya Hnassay begonnen hun wed-
strijd op het onderdeel brug. De 
dames lieten keurige oefenin-
gen zien. Emily werd op dit on-
derdeel zelfs 2e. Met een eerste 
plaats op balk en verder een keu-
rige wedstrijd behaalde Ranya de 
1e plaats op deze wedstrijd. Emi-
ly werd 7e, Alicia 8e en Amy 10e. 

Junioren
In de categorie  Junioren 5e divi-
sie deden 14 turnsters mee, waar-
van vijf Omnia turnsters. Daniël-
le Lohuis, Elaine van Bakel, Fleur 
Snoek, Guylaine Piet en Shanna 
Dernison. Een mooie wedstrijd 
voor de dames van Omnia. Ze 
eindigden alle vijf op het erepodi-
um. Daniëlle had het hoogste cij-
fer op brug, Elaine had het hoog-
ste cijfer op de vloer, Guylaine op 
balk en Fleur op sprong. Shanna, 
die de vorige wedstrijd net naast 
de medailles greep werd nu vijfde 
in het eindklassement, Fleur werd 
vierde, Daniëlle kreeg de bron-
zen medaille, Guylaine de zilve-
ren en Elaine werd eerste. Anouk 
Caarls en Isa Verzeilberg kwamen 
uit in de categorie Junioren di-
visie 4. Hier deden 14 turnsters 

mee. Anouk was helemaal niet 
fit, maar turnde ondanks dat toch 
een stabiele wedstrijd. Met na-
me op brug turnde ze een prach-
tige oefening die met de één na 
hoogste score werd beloond. Isa 
turnde een zeer goede, foutloze 
wedstrijd. Op de balk, waar ze in 
het verleden wel eens wat moei-
te mee had, turnde ze een zeer 
mooie en stabiele oefening waar 
ze het hoogste cijfer van de wed-
strijd mee scoorde.  
                                                                                                                                                   
Jeugd en Senioren
In de derde en laatste wedstrijd 
van deze dag turnden nog drie 
categorieën. Ayanna Hardjopra-
jitno en Esmee Rolden kwamen 
uit in de categorie Jeugd 1 D2. Fa-
bienne van Gilst was helaas ziek 
en kon niet meedoen. In deze ca-
tegorie turnden 25 turnsters. Ay-
anna behaalde ondanks een val 
van de brug toch nog een score 
van 13.60. Esmee liet twee hele 
mooie sprongen zien, deze wer-
den beoordeeld met een gemid-
deld cijfer van 12,95. In het eind-
klassement werd Esmee tien-
de en Ayanna eindigde op een 
gedeelde vierde plaats. In deze 
wedstrijd ook de Senioren divisie 
4 waarin Bodine van Nuland en 
Jasmin Aileen uitkwamen in een 
deelnemersveld van 16 gymnas-
ten. Bodine ging tijdens de war-
ming-up door haar enkel heen 
en belandde bij de EHBO. Bij de 
EHBO hebben ze haar enkel ge-
ijsd en vervolgens gezwachteld, 
waardoor ze alsnog aan de wed-
strijd kon starten. Met een pijn-
lijke enkel heeft ze toch vier goe-
de oefeningen kunnen laten zien. 
Jasmin turnde een goede wed-
strijd, met vier stabiele oefenin-
gen. Op vloer had ze werkelijk 
een prachtige oefening, maar he-
laas belandde ze in haar slotse-
rie; arabier- flik flak - streksalto 
op haar knieën waarvoor ze zeer 
zwaar bestraft werd en het één 
na laagste cijfer van de wedstrijd 
scoorde. De turnsters stonden 
deze dag onder leiding van train-
sters en kregen daarbij hulp van 
Merle Smits. Turnster Jasmin Ai-
leen heeft ook een wedstrijdron-
de geassisteerd. Ilse Sandifort en 
Michel Rond da Silva Futre heb-
ben beide de volledige wedstrijd-
dag gejureerd. Het wedstrijdtur-
nen van SV Omnia 200 kan terug-
kijken op een goede wedstrijd-
dag. Negen medailles waarvan 
drie keer goud, maar bovenal een 
gezellige dag met mooie presta-
ties van alle turnsters. Aanstaan-
de  zondag 11 februari gaan de 
Omnia-turnsters in de overige ca-
tegorieën turnen voor een plek 
bij de regiokampioenschappen. 

Sportvereniging SV Omnia 2000
Negen medailles voor 
wedstrijdturnsters 

Ritmische Gymnastiek: 
Goud en brons Omnia
Aalsmeer - Zaterdag 27 janua-
ri en zondag 4 februari waren de 
eerste district wedstrijden Rit-
misch Gymnastiek. Deze wedstrij-
den zijn een voorbereiding op de 
eerste plaatsingswedstrijden die 
binnenkort van start gaan. Op za-
terdag 27 januari werden de gym-
nasten van Omnia van de tweede 
divisie verwacht in Almere en van 
de eerste divisie op zondag 4 fe-
bruari in Utrecht. In de eerste di-
visie is dit jaar het A en B niveau 
samengevoegd. De gymnasten 
van Omnia komen uit in het B ni-
veau en zullen dit seizoen dus het 
op moeten nemen tegen meisjes 
van het A niveau. Dat kan resulte-
ren in een andere ranking dan ze 
gewend waren in de vorige sei-
zoenen maar het is zeker ook een 
mooie uitdaging om zich te me-
ten aan het hoogste niveau bin-
nen de RG. 

Eerste plaats Edita
Op zaterdag 27 januari deden zo-
wel de mini’s, benjamins, prejuni-
oren, junioren en senioren van de 
tweede divisie van Omnia mee. 
De mini’s Danielle Boas, Sofia Pi-
pera en Fleur Paulus mochten al 
vroeg in de ochtend hun oefe-
ning zonder materiaal laten zien. 
Ze hebben het alle drie heel goed 
gedaan. Danielle behaalde zelfs 
een vierde plaats. Daarna kwa-
men Amelie Wilderdijk, Zoey van 
der Weele en Yara van Dillewijn 
de mat op voor hun individuele 
bal oefening. Vervolgens was het 
de beurt aan de prejunioren Fili-
pa Almeida en Sanne de Vries die 
beide een individuele touw oefe-
ning deden en ook nog een duo 
oefening zonder materiaal. In de 
middag mochten de junioren en 
senioren de mat betreden. Bij 
de junioren kwamen Noa Spaar-
garen, Noa van der Laan en Edi-
ta Oganisjan uit met een lint- en 

hoepeloefening. Edita behaalde 
een hoge score voor beide oe-
feningen en daarmee de eerste 
plaats in haar leeftijdscategorie. 
Noa S en Noa v.d. Laan werden 
respectievelijk achtste en zesde. 
Allemaal heel knap gedaan. Se-
nioren Fabienne Roof en Manon 
van der Ploeg deden ook hun in-
dividuele oefening met de ma-
terialen hoepel en lint. Ze scoor-
den beiden hoge punten met 
hun hoepel oefening en behaal-
de daarmee een respectievelijk 
mooie vierde en vijfde plek.

Derde plaats Madelief
Op zondag 4 februari werden om 
8.15 uur de meiden van de pre-
junioren uit de eerste divisie van 
Omnia verwacht in Utrecht om 
zich voor te bereiden voor hun 
groepsoefening. Madelief Rie-
pe, Noor Cleveringa Senna Bus-
kermolen en Lyvana Garrelts de-
den met elkaar een mooie hoe-
pel oefening waarbij ze op een 
vijfde plek eindigde. In het begin 
van de middag mochten Noor en 
Senna de vloer op voor hun in-
dividuele oefeningen met bal en 
zonder materiaal. Daarna was het 
de beurt aan junioren. Jikke van 
der Meer en Madelief deden alle-
bei een oefening met lint en hoe-
pel. Jikke behaalde een 6e plaats 
en Madelief mocht met haar der-
de plaats op het podium. Een ge-
weldige prestatie. Anahit Ogani-
sjan kwam als enige uit voor de 
senioren voor Omnia in de eer-
ste divisie. Ze scoorde hoog met 
zowel haar knots- als hoepeloe-
fening en behaalde daarmee een 
prachtige derde plaats in haar 
leeftijdscategorie 2e jaars senior.  
Ook nieuwsgierig geworden naar 
Ritmische Gymnastiek? Kijk dan 
op het lesrooster via www.svom-
nia.nl en loop gerust eens binnen 
voor een gratis proefles.

ling gekozen, omdat Bouwplein 
CarpentierMooren maatschap-
pelijk betrokken wil zijn bij de 
jeugd van FC Aalsmeer en hen en 

de vereniging wilt ondersteunen.  
Ook interesse om FC Aalsmeer te 
sponsoren? Stuur een email naar 
sponsoring@fcaalsmeer.nl 
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