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Wethouder Robbert-Jan van Duijn: “Het is ontzettend nodig”

‘Geldpotje’ en hulp gemeente bij
verduurzaming van woningen

Ook inzet gemeente
Wethouder Robbert-Jan van
Duijn wijst erop dat de gemeente zelf ook flink inzet op het terugbrengen van het energie-verbruik, de eerste stappen naar fossiel brandstofvrij zijn gemaakt.
“Het gemeentehuis wordt duurzaam gerenoveerd en op het
dak komen zonnepanelen. Ook
De Oude Veiling wordt geheel
Duijn hoopt op veel buurtini- volgens een duurzaamheidstiatieven en op actie bij de cir- plan omgebouwd tot een enerca 70 verenigingen van eigena- gie-vriendelijke huiskamer van
ren in Aalsmeer. “Het is ontzet- Aalsmeer.”
tend nodig”, begint hij zijn verhaal. “De gemeentelijke doelstel- Voor eigenaren
ling is fossiel brandstofvrij in 2040 Het Duurzaamheidsfonds is oveen dit kan niet zonder medewer- rigens nogmaals alleen bedoeld
king van inwoners. De gemeente voor huiseigenaren. De woningwil stimuleren en biedt dus hand- bouwvereniging heeft, zo zegt
vatten, zowel professioneel ad- wethouder Van Duijn, zelf haar
vies als subsidie en leningen. Het verantwoordelijkheid genomen
is echt niet zo moeilijk om de stap om alle huurhuizen te gaan vernaar verduurzaming te zetten. duurzamen. Voor wie individuSamen aan de slag als buurt, wijk eel als huiseigenaar of als beof wooncomplex geeft ook nog drijf aan de slag wil met verduureens saamhorigheid.”
zaming is er het loket van Sienergie, waar ook gratis en kunLintbebouwing
dig advies gegeven wordt. Meer
Carina Dijkhuis beaamt dat de weten over het Duurzaamheidsgemeente graag wil helpen bij fonds? Kijk op de website van
de juiste keuze en hoopt dat de de gemeente (www.aalsmeer/
aanvragen gaan binnenstromen. duurzaamheid) of neem contact
“Het is best lastig. Je wilt wel, op met Carina Dijkhuis via 06maar waar beginnen? Daar ben 10942777 of via c.dijkhuis@amik de aanjager en verbinder voor.” stelveen.nl. De aanjager en verZelf hoopt zij initiatieven te krij- binder hoopt snel een dik en
gen van bedrijven en particulie- bruikbaar duurzaamheidsdosren hoe de vele lintbebouwing sier te hebben, zodat er ‘gekopin de gemeente duurzamer ge- peld’ kan worden en, het belangmaakt zou kunnen worden. “Dat rijkste, dat Aalsmeer massaal de
is best lastig. Veel vrijstaande wo- weg naar fossielvrije brandstof
ningen en allemaal anders. Ik ben gaat nemen!
benieuwd of er inwoners en bedrijven zijn die zich hier al in ver- Wethouder Robbert-Jan van
diept hebben.”
Duijn tot slot: “Het is ontzettend
Verder raadt zij aan niet te lang nodig dat we dit gezamenlijk opte wachten met als buurt of ver- pakken. Aalsmeer moet van het
eniging van eigenaren stappen te gas af en als gemeente willen we
ondernemen, want 450.000 eu- er heel veel aan doen om dit te
ro lijkt veel, maar verduurzaming stimuleren.”
vergt eerst een investering. “Op is
Door Jacqueline Kristelijn
op”, benadrukt Carina.

Een bedrag van 450.000 euro heeft de gemeente gereserveerd
staan in het Duurzaamheidsfonds Aalsmeer. Het geld mag besteed worden in twee jaar (of totdat het op is) aan subsidie voor
haalbaarheidsonderzoeken of leningen voor de uitvoering van
duurzaamheidsmaatregelen in particuliere woningen. Het is de
bedoeling dat huiseigenaren in buurten, straten en appartementencomplexen in collectief verband de huizen energie- en milieuvriendelijker maken. In oktober is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel van het college om het fonds in het leven
te roepen.
Aalsmeer - Echter, tot nu toe zijn
er nog geen aanvragen binnengekomen. Wel zijn er diverse aanvragen in voorbereiding. Wethouder Robbert-Jan van Duijn wil het
Duurzaamheidsfonds graag nog
eens onder de aandacht brengen.
Hij gaat weliswaar niet over duurzaamheid, wethouder Jop Kluis
wel, maar heeft ‘wonen’ in de portefeuille en daar gaat het juist over.
Het verduurzamen van woningen!
De wethouder snapt best dat het
moeilijk is om een keuze te maken
waar te beginnen. Waar is winst
mee te halen? In isoleren, zonnepanelen of de aanschaf van een
warmtepomp? Inwoners worden
in deze op hun wenken bediend,
want ook hierin wil de gemeente graag ondersteunen. Hiervoor
is Carina Dijkhuis in de arm genomen. Ze is de aanjager van het
Duurzaamheidsfonds.
Groepen
van huiseigenaren kunnen contact
met haar opnemen en hun ideeën
bespreken. Vervolgens kunnen zij
subsidie aanvragen om een deskundig adviseur een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren. En voor de uitvoering van de
maatregelen, bijvoorbeeld isolatie van de woningen of het collectief aanschaffen van zonnepanelen, is een lening aan te vragen bij
de gemeente. Bedrijven met goede ideeën om meerdere woningen
tegelijkertijd aan te pakken, kunnen ook contact opnemen met het
Duurzaamheidsfonds.
Saamhorigheid
Wethouder Robbert-Jan

van

‘Visit De Blauwe Beugel’
ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Aalsmeer - Over met het pontje
naar jachthaven De Blauwe Beugel of de boot aanmeren en een
hapje en drankje doen, gaat het
weer kunnen? Er is bij het college van burgemeester en wethouders een aanvraag ingediend
voor een omgevingsvergunning
voor het perceel Uiterweg 419
en dit is de locatie van De Blauwe Beugel. Er wordt om medewerking gevraagd voor het re-

noveren van de jachthaven, het
maken van een horecagelegenheid en een werkloods en het oprichten van een sport- en spelaccommodatie op de naastgelegen
Westeinderplassen-eilanden.
Nostalgie herleeft in Aalsmeer!
Bekend is nog niet of de horeca
alleen bedoeld is voor de bootjeseigenaren in de jachthaven of
een openbare functie krijgt, maar

het idee om hier weer voet aan
wal te zetten, zal menig hart sneller doen kloppen.
Of niet, dat kan natuurlijk ook.
Reageren bij de gemeente is mogelijk en in een later stadium kan
bezwaar gemaakt worden. Als
groen licht wordt gegeven, wordt
in ieder geval weer een stap
voorwaarts gezet om Aalsmeer
als bloemendorp aan het water
nog meer op de ‘toeristen wereldkaart’ te zetten: ‘Visit De Blauwe Beugel’ (of wat de naam ook
wordt)!

De werkzaamheden aan de riolering en de herinrichting van de weg naderen de voltooiing. “De kruising Schoolstraat, Weteringstraat en Marktstraat
is in principe eind week 8 (23 februari) gereed, afhankelijk van de weersomstandigheden. De werkzaamheden liggen op schema”, aldus de gemeente.
En nog een leuk weetje: “De Aalsmeerse aannemer Van Ingen werkt extra
snel door een innovatie die hij gebruikt. Door leidingen met warm water op
het werkgebied te plaatsen gaat de grond niet bevriezen. Hierdoor kan hij
met vorst doorwerken, terwijl andere aannemers dan stoppen.”

Terug in Centrum: Paaltjes!
Aalsmeer - Een maand nu duren
de werkzaamheden aan de riolering in de Weteringstraat. De leidingen zijn vervangen en er zijn
buizen geplaatst voor wateropvang. Deze klus onder de weg
is nu geklaard. Het grote ‘gat’ is
weer dicht en de kruising in het
Centrum wordt bestraat. Vorige week was reeds een aanvang
gemaakt met het ‘stellen’ van de
weg. Er zijn trottoirbanden geplaatst en hier is aan te zien dat
de weg smaller gaat worden.
De trottoirs daarentegen worden
een stuk breder en zijn, vast tot
verbazing van velen, op de hoeken voorzien van paaltjes.
En dat is best vreemd, want vorig jaar (negen maanden geleden) was er nog het besluit van
het college om een groot deel
van de (overtollige) paaltjes in de
gemeente te verwijderen. Een levendige discussie ontstond over
overtollig of niet en her en der
zwichtte het college om toch
weer een aantal paatjes terug
te plaatsen. Onder andere bij de
kruising van de Weteringstraat
werden voor het café en het restaurant weer betonnen paaltjes
geplaatst voor de veiligheid. Niet
te veel, anders zou het straatbeeld opnieuw ‘verrommeld’ raken.
Hier wordt nu vast anders over
gedacht, want aan de kant van
café Joppe en de tandarts zijn
maar liefst acht paaltjes ge-

plaatst. De kant van het Italiaanse
restaurant is eveneens ruim voorzien van paaltjes en nieuw: Ook
op de stoepen op de hoek met
de Gedempte Sloot zijn paaltjes
neergezet.
Scherp door de bocht
Overigens is menig dorper blij
met de terugkomst van de paaltjes. Het zorgt voor een veiliger
gevoel bij het verlaten van de etablissementen. Er rijden best veel
auto’s in het Centrum en sommige met een behoorlijke snelheid.
Toen de paaltjes weggehaald waren, werd het mogelijk om de
bochten ‘scherp’ te nemen. “Het
was levensgevaarlijk. De auto’s
reden bijna door Joppe en de pizzeria heen”, aldus Jolanda BoschKooij, die in een reactie laat weten heel blij te zijn met de terugkomst van de paaltjes.
Keerlussen
De werkzaamheden aan de kruising zullen nog zeker een week
duren. Heel benieuwd naar het
uiteindelijke resultaat. Menigeen zal blij zijn als de Markt- en
de Schoolstraat weer open gaan
voor doorgaand verkeer in één
richting. Nu mag in beide straten
in twee richtingen gereden worden en dit geeft bij tijd en wijle
een behoorlijke chaos, want probeer maar eens te draaien als op
de keerlussen auto’s geparkeerd
staan…
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
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

Kerkdiensten
Zondag 18x februari

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met dhr. Gerrit van
Klaveren.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Spreker: Gordon van Veelen. Babyoppas,
kinder- en tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. met ds.
J.A.C. Weij 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 Geijlvoet. Toetreding Franka Riesmeijer. Collecte: Landelijk jongerenwerk. 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. J. van Popering.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds. R.
van Putten uit Zwolle. Organist: R. Postma.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag Dienst om
10u. met ds. J.W. Alblas uit Katwijk. Organist: Cees Verschoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Martijn Piet.
Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in
het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
Diensten om 10u. met ds. M.
Hogenbirk en 16.30u. met ds.
J.A.C. Weij.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof Woordcommunieviering
met M. van Zoelen. Zondag
om 9.30u. Eucharistieviering
m.m.v. Karmelkoor en 14u.
Poolse dienst met Krzysztof in
Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. P.J. Vrijhof. Om 16.30u.
FF zingen.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met pastor A.M. Creemer-Allard.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag om 11u. Eucharistieviering.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 99.0

31 juli 1949 - 10 februari 2018

n emo iam o s oes i

Aalsmeer - De laatste krant in mijn wijk was het woonwagenkamp aan de Legmeerdijk, waar omaatje Engel geduldig wachtte op haar Vrije Volk. Meest was ik daar rond 6 uur en bijna dagelijks stond daar dan ook de lichtgroene Ford Taunus bus van bakker Doeswijk, Bakker Kees wel te verstaan. Dat was de plek waar
ik Cors voor het eerst ontmoette, het is dan 1965. Het duurde
niet lang of we werden vrienden en naar later zou blijken; vrienden voor het leven. Ik had toen al een tijdje gitaarles bij Arend
Jongejan (de Vrolijke Vrijbuiters) en al gauw was ook Cors op de
maandagavonden te vinden bij Jongejan aan de Spoorlaan in
Aalsmeer. Uit die gemeenschappelijke gitaarlessen is in augustus 1967 het duo ‘Dickenik’ ontstaan. De repetities vonden plaats
in een deel van de bakkerij van de familie Doeswijk, tussen de
koekjes en het brood. Cors en ik speelden in die tijd zo ongeveer
de hele top 40 na, de stem van Cors voegde zich gemakkelijk bij
mijn stem. Na allerlei optredens en talentenjachten was het optreden bij de opening van het Dorpshuis in 1968 in Kudelstaart
een onbetwist hoogtepunt. Omdat onze muzikale smaak wat
veranderde en we de mogelijkheden wilden vergroten, vroegen we een plaatselijk bekende gitarist om de band te versterken. In juli 1969 kwam Leen bij de band en werd de naam verandert in ‘Hobo String Band’. De band wordt tussen juli 1969 en mei
1970 versterkt met Gerrit, Robert en later met Wil, terwijl Hans
de taken van manager van Cors overnam. Het is wel jammer dat
Cors de hoogtij periode van de Hobo niet heeft meegemaakt. De
militaire dienstplicht was er de oorzaak van dat hij in mei 1970
de ‘Hobo String Band’ moest verlaten. In de jaren daarna is Cors
wel steeds betrokken geweest bij diverse muzikale formaties in
Aalsmeer, was het niet in ‘Elastiek’, dan was het wel bij allerlei gelegenheid concerten. Soms zelf weer als duo ‘Dickenik’ in zeer
speciale gevallen. Legendarisch is het optreden dat Cors organiseerde in Nieuw Unicum in Zandvoort. Bij aankomst wachtte ons
een grote verrassing, de posters melden dat niet ‘Elastiek’
die middag zou spelen, maar
een andere band. Die middag
waren we ‘de Corrs’. Nog niet
zo lang geleden hebben we
met Cors in ‘Elastiek’ de laatste
muzikale noten gedeeld. Het
is moeilijk te accepteren, maar
het is niet anders, ‘Dickenik’ is
gehalveerd en ik zal nooit meer
hetzelfde zijn.
Dick Kuin

a te ind et ich in oo
inde en met ha ta i ing
Amstelland - Februari, de maand
van de liefde en liefde is een gevoel dat onlosmakelijk aan je hart
is verbonden. Helaas kan niet iedereen altijd rekenen op zijn of
haar hart. Elk jaar worden er in
Nederland 1.500 kinderen geboren met een hartafwijking. Zij zijn
voor het leven getekend, maar
hebben daarom niet minder lief.
Ook zij openen hun hart graag
voor anderen en laten hun hart
graag spreken, al roept het misschien minder hard en is het niet
altijd te horen. Stichting Hartekind geeft die kinderen een podium om zich wel te laten horen.
Nederland telt maar liefst 25.000
kinderen met een aangeboren
hartafwijking. Jaarlijks overlijden
150 kinderen aan de gevolgen
van hun hartafwijking. Dat is bijna een complete basisschool en

o fie ochtend
in de kerk

dat is meer dan kinderkanker aan
levens eist. Stichting Hartekind
zet zich in voor meer onderzoek
naar aangeboren hartafwijkingen, de ontwikkeling van behandelingen en het verbeteren van
de leefomstandigheden van kinderen met een aangeboren hartafwijking.
Omdat februari de maand van
de liefde is met 14 februari als
hoogtepunt, heeft Stichting Hartekind deze week, van 12 tot en
met 18 februari, gekozen om een
week lang in het teken te zetten
van kinderen met een aangeboren hartafwijking. Hartekind zal
de hele week met diverse acties
aandacht vragen voor kinderen
met een hartafwijking. Kijk voor
meer informatie op: http://hartekind.nl/steun-hartekind/hartekind-week.

Gastendienst in
de Oosterkerk

2.500 Euro van OSA voor
inde h l
i a
Aalsmeer - Vorige week heeft
penningmeester Stef Holling
van de stichting OSA (Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer)
een cheque van 2.500 euro overhandigd aan penningmeester
Gert van Leeuwen van de Stichting Kinderhulp Afrika. De stichting heeft 2.500 euro ingezameld
voor het kinderdorp in Oeganda.
Het ingezamelde geld en het subsidie bedrag zullen besteed gaan
worden aan het renoveren van
de verloskamer en de kraamkamer in de kliniek. Meer informatie is te vinden op www.kinder-

Breinzaken in
denseh is
Aalsmeer - Elke maandagmiddag, dinsdagochtend en donderdagmiddag is er geheugentraining/breinzaken in het Odensehuis (voorheen Inloopcentrum).
Bij het ouder worden is het belangrijk dat het brein uitgedaagd
en geprikkeld blijft, om te behouden wat er is. Vindt u dit belangrijk en wilt u nog actief bezig zijn
met uw brein? Kom dan eens op
maandagmiddag of donderdagmiddag langs. Vanaf half 3 staat
de koffie/thee klaar en om 15.45
uur is het afgelopen. Het Odensehuis is de hele week open waarvan maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de gehele dag
met de mogelijkheid om tegen
een kleine vergoeding (2,50 euro) te lunchen. Bezoekadres: Kanaalstraat 12 in gebouw Irene.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden via 06
-22468574 of via emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl

e ocht andel
i illige s
Amstelland - Een frisse neus halen als je de hele week binnen zit.
Hoe lekker is dat! De medewerkers van Mantelzorg & Meer horen vaak van chronisch zieken of
mensen met een beperking: “Ik
zou zo graag even lekker naar
buiten gaan.” Bent u iemand die
graag wandelt? Wilt u een keer
per week of twee weken een samen met een chronisch zieke of
iemand met een beperking een
stukje wandelen? U doet hem of
haar een groot plezier. De Coördinator Vrijwilligers maakt graag
kennis met u. Samen bespreekt
u wat u wilt en wie het best bij
u past. Mantelzorg & Meer biedt
training, professionele begeleiding en onkostenvergoeding.
Voor informatie en aanmelden
kan contact opgenomen worden
met Mantelzorg & Meer via 0203335353, via info@mantelzorgenmeer.nl of ga naar www.mantelzorgenmeer.nl.

Aalsmeer - Koning David is een
vluchteling. Zijn zoon Absalom
neemt wat hem niet toekomt –
zijn vader moet vluchten. Er is
oorlog. Zal hij in leven blijven?
Wie wil hem helpen, op wie kan
hij vertrouwen? Dit verhaal over
de koning en de vluchteling
wordt zondag 18 februari vanaf 10.00 uur verteld in de gastendienst in de Oosterkerk. De muzikale medewerking is van Mirjam
op piano en Monique op dwarsfluit. Voor de kinderen is er een
crèche en een kinderdienst. Het
en ether 105.9.
aders van de Oosterkerk is OosBegra Bijbelstudie
teinderweg 273. Meernformatie
tot 13.00 uur de lunch, waarvoor
- Bijbelstudie-avonden
elke bij Betty Boor via 0297 321636.
eenieder zomaar mag aanschuimaandag in gebouw Mendel,
ven en genieten. ’s Avonds wordt
Zwarteweg 98 vanaf 20u. Op
van 19.30 tot 21.30 uur een crea19 februari met ds. Kees van
tieve avond gehouden. Het theVelzen.
ma is deze keer: ‘Een tweede
Evangelisatiekring
kans’. Belangstellenden zijn har- Bijbelstudieavond op dinsdag
telijk welkom bij al deze activiteiom de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Aalsmeer - Op woensdag 21 fe- ten in de Oost-Inn in de Mikado
Thuis, Jasmijnstraat 33 vanaf bruari van 9.30 tot 11.30 uur is aan de Catharina-Amalialaan 66.
20u. Op 20 februari met Peter er inloop en ontmoeting onder Voor inlichtingen: 0297-325636
Slagter. Thema: De wijsheid het genot van een kopje koffie of of 0297-321636 of kijk op de webthee. Aansluitend is er van 12.00 site www.oosterkerk-aalsmeer.nl.
van Prediker.
Rijsenhout - Op dinsdag 20 februari zijn belangstellenden weer
hartelijk welkom in de Ontmoetingskerk aan de Werf. De gezamenlijke kerken bieden een gezellige morgen aan. De koffie
staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk
gebonden of niet, iedereen is hartelijk welkom. Rond half twaalf
gaat een ieder weer naar huis.
Verdere info bij Klaas Kersloot via
0297-323774 of bij Gre Tuinstra
via 0297- 331545.

ost nn nch
en c eatie

hulp-afrika.nl. Meer weten over
OSA en het verstrekken van subsidies voor goede doelen? Kijk
dan op www.osa-aalsmeer.nl of
bel 0297-321509
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Vrijdag en zondag livemuziek

Oude Meer - Het aankomende
weekend twee schitterende tributes, beide op veler verzoek,
terug op het Shack-podium! Op
vrijdag 16 februari een buitengewoon mooie start van je weekend met Tribute to The Doors.
Ruim een jaar geleden stond deze band in een bomvolle Shack
voor een laaiend enthousiast publiek! Een herhaling van dit optreden kon gewoonweg niet uitblijven! Deze tribute to The Doors
bestaat uit vijf topmuzikanten uit
bands als De Staat, Donnerwetter
en Raw Flowers.
The Doors geldt als één van de
grootste bands van de jaren zestig. Tot op de dag van vandaag
is de muziek van The Doors nog
steeds razend populair! Om The
Doors te eren brengt Tribute to
The Doors alle legendarische
songs als Light My Fire, Touch Me,
LA Woman, Backdoorman, Riders
On The Storm, When The Music’s
Over, Break On Through, Strange
Days en natuurlijk is er altijd ‘The
End’. Tribute to The Doors neemt
je mee back in time. Een unieke
beleving, op vrijdag 16 februari
in The Shack vanaf 21.00 uur! Op
zondag 18 februari ook weer zo’n
fenomenale muzikale traktatie:
Boys Named Sue, een tribute to
‘The Man In Black’; Mister Johnny
Cash! Everybody loves Cash! De
country-Cash, de rockende Cash,
de Gospel-Cash en de American
Recordings-Cash, je kunt het allemaal meemaken zondagmiddag
18 februari met Boys Named Sue.
Al eerder stond ook deze band

met heel veel succes op het podium in The Shack. Een fantastische
band die de sfeer er meteen in
weet te brengen. Zowel jong als
oud kunnen nummers van deze
legende meezingen, en zo wordt
elke Boys Named Sue optreden
een groot feest. Ze doen de liedjes van Cash met zoveel overgave,
dat het publiek er geen genoeg
van kan krijgen. De band bestaat
sinds 2001, en na enkele bezettingswisselingen staat er een ingespeeld gezelschap van vijf geweldige muzikanten die alle facetten van Johnny Cash laten horen. Het allerbeste van The Doors
en Johnny Cash in één weekend.
Muzikale helden van nu eren hun
muzikale helden van toen. Ga deze twee klasse-bands niet missen!
Simple Minds undercover
Wederom een geweldige band
uit het undercovercircuit. De undercoversessies zijn een groot
succes. Muzikanten uit veelal bekende bands eren hun idool. Op
zondag 25 februari laten muzikanten uit onder andere Moke
en The Metallicas de jaren tachtig herleven met een schitterende undercoversessie over de Simple Minds.
The Shack is vrijdag 16 februari geopend vanaf 20.00 uur, aanvang van The Doors is 21.00 uur,
entree 10 euro. Zondagmiddag
18 februari open om 15.00 uur,
aanvang Boys Named Sue 16.00
uur, entree 10 euro. Voor alle info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

B-Loose zaterdag in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 17 februari is de band B-Loose live te zien en te horen in Joppe. B-Loose is een leuke en ervaren pop en rock coverband bestaande uit vijf leden. Eerder hebben ze al een paar keer op Bandjesavond voor het café in de Weteringstraat gespeeld en natuurlijk ook al een paar jaar bij Joppe
binnen.
B-Loose speelt covers van vroeger én nu. Altijd nummers die je
ook zal tegenkomen in de Top
150 aller tijden. Enkele voorbeelden zijn: The Rolling Stones, Cold
Play, Green Day, Elvis, Kings of Leon, Bløf, Queen, Jerry Lee Lewis,
Status Quo, Doe Maar, AC/DC, An-

dré Hazes en vele anderen. De afgelopen 11 jaar heeft de band
een behoorlijk spoor van feesten achter zich gelaten. Ze speelde in kleine kroegen en grote zalen en tenten. Op straat en op
het strand. In Nederland, België,
Duitsland, Oostenrijk, Bonaire
en Curaçao. Kenmerkend voor BLoose is het gemak en enthousiasme waarmee het vijftal speelt.
Er is altijd interactie met het publiek waardoor het niet alleen
leuk is om naar te luisteren, maar
ook leuk is om naar te kijken.
Het optreden van B-Loose begint
rond 21.30 uur en de toegang tot
Joppe is zoals altijd helemaal gratis!

Swing en jazz tijdens matineeconcert

Pete Bog’s Bigband geeft
optreden in N201
Pete Bog’s Bigband geeft zondagmiddag 18 februari een matineeconcert in Muziekcentrum N201.
Jazz in De N201? Ja! Het is een
première en daar kun jij bij zijn.
De band wordt gevormd door
een achttiental enthousiaste en
gevorderde amateurs onder leiding van Leon van Mil en speelt
een breed repertoire aan soepele Swing, vette Blues, opzwepende 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.
Op strategische plekken in de
band zitten heerlijke solisten die
de zaak nog verder kunnen opzwepen. Het concert aanstaande zondag 18 februari begint om
15.00 uur (zaal open vanaf 14.30
uur) in de N201 aan de Zwarteweg. Toegangskaarten à 10 euro
kunnen worden gekocht aan de
deur of vooraf via www.petebogsbigband.nl/kaarten-n201/.

▲

Tributes to The Doors en
Johnny Cash in The Shack
15 FEBRUARI

Bands/acts kunnen zich aanmelden

Dippers organiseren 8e
editie van PlasPop
Aalsmeer - Ondanks donkerzwarte berichten betreffende de
organisatie van de Pramenrace.
Ondanks moeizame onderhandelingen met de Westeinderwaterweek in het verleden, de Dippers blijven de Dippers, steeds
positief denken, en pro-actief bezig zijn. Ondanks de onnadenkende verlaging van de brug over
de Aardbeiensloot en ondanks de
geheel uit zijn voegen gerukte
knie van de Peur-relation man: De
Aalsmeerse spreuk: Retine quod
habes zit de Dippers in het bloed.
En dat gaat dus ook gebeuren.
“Behouden wat wij hebben en
dan nog een peurtje dieper”, aldus de Dippers. De vergunning is
nu reeds rond, dus, zaterdag 7 juli
gaat het weer gebeuren!
De achtste editie van PlasPoP is
er wederom op gericht om inwoners en hun vrienden te laten genieten van theater, muziek en gezelligheid op het water. En dat
alles op een manier die in feite
niets kost! En dat kan alleen door
de geweldige inzet van een groeiend aantal vrijwilligers. Ook zijn
er een aantal bedrijven en sponsoren die geheel belangeloos de
organisatie van het evenement
ondersteunen.
En dan die unieke PlasPoP-sfeer,
die ontstaat op het water bij goede en gezellige muziek. Het liefst
tijdens een zwoele zomeravond,
waarbij een goedgevulde picknickmand onontbeerlijk is.
Het concept is al een aantal jaren onveranderd. Op verschillende locaties starten op dezelfde

tijdstippen een aantal (muzikale)
acts. Op die plekken zullen steeds
drie optredens worden verzorgd.
Het eerste optreden begint overal om 20.30 uur, het tweede om
21.30 uur en het laatste optreden om 22.30. De optredens duren 30 minuten, daarna heeft iedere schipper ruim de tijd (30 minuten) om naar de volgende plek
te varen (geen haast dus, tijd genoeg). De Plaspopavond wordt
gezamenlijk afgesloten vanaf
23.15 uur, zeer waarschijnlijk traditiegetrouw op het Koddespoeltje.
Hierbij de oproep voor leden van
bandjes, dansgroepen, circusartiesten en mimespelers die zich
willen aanmelden om deel te nemen aan dit, reeds voor de achtste keer georganiseerde, evenement. Aanmelden kan via www.
plaspop@live.nl onder vermelding van: Plaspop 2018, repertoire, oefenavond en oefenlocatie,
mailadres en/of telefoonnummer
Een aantal kandidaten heeft zich
reeds aangemeld. De eerste gesprekken en bezoekjes zullen binnenkort gaan plaatsvinden. Reageer dus snel! In volgende edities
van de krant zullen de bands die
dit jaar mogen deelnemen aan de
lezers worden voorgesteld. Ook
zullen in een later stadium de locaties van de verschillende artiesten bekend worden gemaakt. Tevens zal te zijner tijd een downloadbare kaart met locaties en artiesten worden geplaatst. Meldt u
zich dus zonder schroom en beleef die Plaspopdroom!

Van swingende muziek tot cabaret

Heerlijke avondje(s) in
cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Pianist en zanger Daniel Roos verzorgde afgelopen
zaterdag 10 februari een concert met Ross Frigge op gitaar en
Bas Lavooy op cajun in Bacchus.
Op melodieuze soulvolle pop- en
rocknummers werd het publiek
getrakteerd. En natuurlijk op liedjes van Elton John en Billy Joel, de
helden van deze muzikale duizendpoot. Een heerlijk en gevarieerd optreden, zo vonden de bezoekers. En ze kunnen binnenkort
meer zien van Daniel Roos. Op zaterdag 10 maart komt de pianist
opnieuw naar het culturele café, dan met zijn Piano Band en hij
presenteert een tribute aan Billy
Joel en Elton John.

Zaterdag ‘Uit Vrije Wil’
Aanstaande zaterdag 17 februari
trakteert Bacchus op cabaret. Genoten kan worden van Tom Last
met zijn voorstelling ‘Uit Vrije Wil’.
Hoe vatbaar is de mens voor manipulatie? Jij bent toch zeker niet
vatbaar? Volgens Tom zit je er
goed naast en wordt het tijd dat
je met je neus op de feiten wordt
gedrukt! Kom en beleef een heerlijke cabaretavond in het knusse
culturele café in de Gerberastraat.
Aanvang is 21.00 uur (zaal open
vanaf 20.30 uur) en kaarten à 12
euro zijn te bestellen via www.
cultureelcafebacchus.nl of telefonisch te bestellen via 0297342657.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Lessenaar ‘Boston’
met hoes € 19,95
KOOPJE:

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Elektrische gitaar
‘Telecaster’ € 185,TIP:

Marktkraam vol met
Ukelele ‘Mahalo’(space)
percussie-instrumenten
van €49,90 voor € 35,Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Ouderensoos in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf
13.30u.
Bloemschikken in wijksteunpunt Voor Elkaer, Kudelstaart
van 14.30 tot ong. 16.15u.
Speelavond DES in De Reede,
Rijsenhout vanaf 19.30u.
Expositie aquarellen en glaskunst in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag tot en met zondag van 14
tot 17u.
Expositie foto’s van Tobias Rothe in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingsuren.
Expositie Hans Nieuwenhuijzen bij Fysiotherapieprakijk,
Kudelstaartseweg. Open: Dagelijks 8 tot 18u.

16 FEBRUARI

Kaarten bij BV Hornmeer in
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.
Groep 8 feest in N201, Zwarteweg van 19.30 tot 22.30u.
Tribute to The Doors in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 21u.
Expositie
Woensdagavond
Werkschuit schilders bij wijkpunt Voor Elkaer, Nobelhof 1
in Kudelstaart.

17 FEBRUARI

Kwartmarathon kaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in
buurthuis Dreef 1 vanaf 10u.
Postzegelruilbeurs met verloting en expositie in Parochiehuis, Gerberastraat, 9.30-15u.
Cabaretier Tom Lash met ‘Uit
Vrije Wil’ in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Band B-Loose live in café Joppe, Weteringstraat v.a 21.30u.
Expositie ‘In stelling’ en radioweekend in Crash Museum in
fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. Open zaterdag en zondag van 11 tot 16u.
Expositie Bloemrijke kunst
in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. T/m 25 maart
iedere zaterdag en zondag
open 13-17u.

19 FEBRUARI

Bijbellezing ‘Uw volk is mijn
volk’ door ds. Kees van Velzen
in Mendel, Zwarteweg 98 vanaf 20u.
Lezing Lizanne Eveleens over
haar werk voor vluchtelingen
in Lesbos bij Doopsgezinde
Gemeente, Zijdstraat v/v 20u.
Speelavond Allen Weerbaar
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

20 FEBRUARI

Koffie-ochtend in Ontmoetingskerk, Rijsenhout v/a 10u.
Computerhulp Aalsmeer in ’t
Hofplein, Clematisstraat van
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag
en donderdag.
Kaartavond Ons Genoegen in
‘t Hofplein, ingang Clematisstraat vanaf 19.30u.
Openbare vergadering commissie Ruimte en Economie in
gemeentehuis vanaf 20u.
Popquiz in café Joppe, Weteringstraat vanaf 20.30u.

21 FEBRUARI

Inloop bij Oost-Inn van 9.30
tot 11.30 uur in De Mikado,
Catharina Amalialaan 66. Tevens lunch 12-13u. en creatieve avond 19.30-21.30u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Bijeenkomst voor jongeren
over verkiezingen in N201,
Zwarteweg van 19 tot 21u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20u.

22 FEBRUARI

Sjoelen in wijksteunpunt
Voor Elkaer, Nobelhof 1 in Kudelstaart, 14.30 tot 16u.
Sjoelavond in De Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.

18 FEBRUARI

Zwemwedstrijden om Lenie
van der Meer Bokaal in De Waterlelie, Dreef vanaf 14.30u.
Matineeconcert Pete Bog’s
Bigband in N201, Zwarteweg
vanaf 15u.
Boys Named Sue met tribute
to Johnny Cash in The Shack,
Schipholdijk 253b in Oude
Meer vanaf 16u.

Met optreden Total Seclusion uit Aalsmeer

Bekendmaking deelnemende
bands aan de Popprijs
Aalsmeer - Ook in 2018 vindt
de Popprijs Amstelland weer
plaats. De afgelopen weken hebben bands zich in kunnen schrijven om deel te nemen aan de
strijd voor de titel en een uitgebreid prijzenpakket. Vanavond,
donderdag 15 februari, zullen alle deelnemers van Popprijs Amstelland 2018 bekend gemaakt
worden tijdens ‘The Prelude’ in
P60 Amstelveen! De Popprijs
Amstelland wordt jaarlijks georganiseerd vanuit P60 en N201
Aalsmeer. De bandcompetitie
biedt talentvolle bands uit de omgeving Amstelland en Meerlan-

den de kans om hun talent te laten zien. Tijdens The Prelude zullen de namen van de deelnemers
bekend gemaakt worden die deel
mogen nemen aan de twee voorrondes voorafgaand aan de grote finale. Deze bekendmaking zal
vergezeld worden met optredens
van het Aalsmeerse Total Seclusion (winnaar Popprijs Amstelland 2017), Charger en Two and
a Half Girl. Vanavond, donderdag
15 februari, zaal open 20.00 uur,
aanvang 20.30 uur in P60 Amstelveen. Kaarten kosten in de voorverkoop €5,- en aan de zaal op de
avond zelf €7,-.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale 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 woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon
een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer 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 vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeenteinfo’s van de afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt
u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de
raad gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen
de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in
de commissievergadering kan een burger het woord voeren
over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is
dat niet mogelijk. In de commissievergadering krijgt een
inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de leden toe te
spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
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: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer
binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat
we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover
nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

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

GeboorteDatum
datum voornemen

Kowalska

10-02-1992

K.M.

06-02-2018

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken
een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van
bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met
de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het
is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier
weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over
gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
VERGADERING DINSDAG 20 FEBRUARI 2018
Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en
economie op dinsdag 20 februari 2018, 20.00 uur
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

20.35

4.

21.20

5.

21.45

6.

22.30

7.

22.45
22.50
23.00

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
de heer D. van Willegen
Vaststelling van de agenda
Vaststellen bestemmingsplannen
‘6e herziening Woonarken
- Uiterweg 93 ws 4’ en ‘Uiterweg 401
- wijziging woning en woonarken’
Vaststellen bestemmingsplan
‘Nieuw Oosteinde - Machineweg’
Afgifte verklaring van geen
bedenkingen voor de bouw van
7 woningen op het perceel
Kudelstaartseweg 60 te Kudelstaart
Vaststellen bestemmingsplan GPA,
Hotel De Zwerm
Raadsbrief Stand van zaken
renovatie atletiekbaan
Regionale samenwerking
Vragenkwartier
Sluiting

De vergadering van de Commissie Maatschappij en Be- bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
stuur van 22 februari 2018 gaat niet door.
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte
van deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt be- - Hornweg 174, 1432 GS (Z-2017/035640), het oprichten van een woning en het aanleggen van een in- en
kend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsuitrit gedeeld met kavel 2. Verzonden: 09-02-2018
vergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten
kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in Geweigerde omgevingsvergunning,
het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. reguliere procedure *
U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder Het college van burgemeester en wethouders maakt bevermelding van het dossiernummer. In een later stadium kend dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de
kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een volgende omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen
beroepschrift worden ingediend.
dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen
- Noordpolderweg 6, kadastraal bekend percelen A leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
3633, 3632 en 3636, 1432 JH (Z-2018/007361), het advertentie.
aanleggen van een duiker als verbinding tussen de - Stommeerweg 105, 1431 EV (Z-2017/027888), het
drie kavels
vernieuwen van ramen aan de voorzijde van de wo- Aalsmeerderweg 283 21/22, 1432 CN (Z-2018/007371),
ning. Verzonden: 09-02-2018
het samenvoegen van 2 bedrijfsruimten tot 1 beGeaccepteerde
melding(en)
drijfsruimte door middel van een interne construcHet college van burgemeester en wethouders maakt betieve wijziging
- Jan Lunenburg Oever 9, 1433 HW (Z-2018/007615), kend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd.
het gewijzigd uitvoeren van dakkapellen van een Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
reeds verleende vergunning (Z-2017/026412)
- Kudelstaartseweg 212, 1433 GR (Z-2018/008001), - Braziliëlaan, kadastraal bekend perceel B 9665 (Z2017/063123), activiteitenbesluit voor het starten
het verwijderen van de bestaande vlonder en het tevan het bedrijf Bosman Van Zaal.
rugplaatsen van een jollensteiger, een golfbreker en
een kleinere vlonder
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
- Diverse lokaties nabij de Burgemeester Kasteleinweg,
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
1431GZ (Z-2018/007842), het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de herinrichting van De agenda’s en verslagen van de vergadering van de comde busbaan, fietspaden en N196 voor de aanleg van missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commisAalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ)
sie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken
- Aalsmeerderweg 420-422, 1432 EG (Z-2018/008252), in het raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuhet oprichten van een vrijstaande woning
wer Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de
binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunIngetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt be- ning en de aanvragen voor een vooroverleg.
kend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is
COLLECTES
ingetrokken:
- Uiterweg 419, 1431 AM (Z-2018/005423), het reno- Voor meer informatie over het vaste collecterooster ververen van de jachthaven, het maken van een horeca- wijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
gelegenheid en een werkloods en het oprichten van
een sport en spel-accommodatie op de naastgelegen
Westeinderplassen-eilanden.
- Uiterweg 239, 1431 AG (Z-2017/058042), het plaatVervolg op volgende blz.
sen van een carport op het erf.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Mr. Jac. Takkade 35, 1432 CB (Z-2017/062539), het
gewijzigd uitvoeren van vergunning Z-2017/007471
m.b.t. de indeling BG (en daardoor brand-compartimenten) en het maken van een expeditie-inrit. De
beslistermijn is verlengd met zes weken.
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet
bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning 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:
- Aalsmeerderweg 307, 1432 CP (Z-2017/058358), het
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen
van bestemming van de woonunit. Verzonden: 8-22018
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Legmeerdijk 121, 1432 KD (Z-2017/060405), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze
verhuur aan maximaal 6 personen. Verzonden 06-022018
- Mendelstraat 21, 1431 KK (Z-2017/055959), het realiseren van een dakopbouw met aan de voorzijde een
dakkapel. Verzonden: 06-02-2018
- Tartinihof 20, 1431 ZT (Z-2017/062717), het verhogen van de kap en het plaatsen van dakkapellen. Verzonden: 07-02-2018
- Hoofdweg tussen 156 en 160, 1433 JX (Z-2017/
054967), het plaatsen van een tijdelijke caravan tijdens de duur van de bouw van de woning. Verzonden:
08-02-2018
- Diverse locaties in Aalsmeer, (Z-2017/061874), het
plaatsen van verkiezingsborden door heel Aalsmeer.
Verzonden: 12-02-2018
Verleende omgevingsvergunning,
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen
8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op
het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken
via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw
vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel
8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het
ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer.
Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben
en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil
brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.

- Praamplein (Z-2018/006653), Feestweek Aalsmeer
van 2 t/m 8 september 2018, ontvangen 2 februari
2018
- Weteringstraat 27, 1431BB (Z-2018/006118), KoEVENEMENTEN
ningsdag op 27 april 2018, ontvangen 30 januari
2018
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u
naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de eveneGEACCEPTEERDE MELDING(EN)
mentenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare
evenementen gaan plaatsvinden.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel - Meerjarige evenementenvergunning: Westeinderplassen (Z-2018/006900), Plaspop 2018 op 7 juli 2018,
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is
melding akkoord 8 februari 2018
aangevraagd:

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en t/m 08-03-18 Zakelijke beschrijving overeenkomst tot
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
kostenverhaal Locatie Vrouwentroost
Zuid (Kudelstaartseweg 92 te Aalsmeer)
TER INZAGE
i.v.m. wijziging van het bestemmingsplan “Uiterweg – Plasoevers 2005” m.b.t.
t/m 08-03-18 Zakelijke beschrijving overeenkomst tot
de kadastrale percelen gemeente Aalskostenverhaal Machineweg – Het Rooie
meer, sectie D, nummers 3226, 3227 en
Dorp Aalsmeer i.v.m. wijziging van het
3228, ter grootte van 4.129 m².
bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde
(m.b.t. de kadastrale percelen gemeen- t/m 16-03-18 Besluit tot voornemen van aanwijzing
tot gemeentelijk monument het Wachtte Aalsmeer, sectie B, nummers 4672 t/m
huisje, gelegen aan de Uiterweg 222.
4675, ter grootte van in totaal 13.938
m², gelegen aan de Machineweg 49 t/m t/m 23-03-18 Concept Algemene subsidieverordening
Aalsmeer 2018
131 te Aalsmeer)
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Levendig debat over zorg
bij 3e meetup GroenLinks
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 7 februari werd in de vergaderzaal van de Waterlelie de
derde meetup van GroenLinks
Aalsmeer gehouden. Met een
opkomst van ruim twintig mensen was het evenement opnieuw
een groot succes. Het onderwerp
dat aan bod kwam was ‘zorg in de
omgeving’.
Voor dit onderwerp waren twee
gastsprekers uit de psychiatrische
zorg aanwezig: Meindert Buskermolen, psycholoog en eigenaar
van opvoedkundig bureau Op
Maat en Koen van Lith, hersenonderzoeker en psychiater. De heer
Buskermolen deelde zijn ervaringen uit de jeugdzorg en discussieerde over verscheidene lastige stellingen, zoals bijvoorbeeld
de genetische modificatie bij embryo’s. Koen van Lith legde voornamelijk de nadruk op de rol van
medicatie en hersenafwijkingen
bij de ontwikkeling van kinderen.
Tijdens de open discussietijd werden er belangrijke kwesties binnen de zorg aangesneden, zoals privacy, overheidsbemoeienis en preventie met vragen zoals: In hoeverre moet de gemeente inzage krijgen in het dossier
van patiënten? Wanneer moet
de gemeente in staat worden gesteld kinderen uit huis te kunnen zetten. Hoe kan het onderwijs het beste ingericht worden?
De kwesties droegen bij aan een

levendig debat, waarbij er vanuit
meerdere invalshoeken werd gesproken.
De volgende en tevens laatste
meetup van GroenLinks Aalsmeer
wordt gehouden op woensdag 7
maart vanaf 20.00 uur. Het evenement zal gaan over een ‘Vooruitstrevend Aalsmeer’ waarbij interessante gastsprekers een woordje zullen doen. Volgende maand
begint GroenLinks Aalsmeer met
de landelijke huis aan huis dagen,
deze dagen zijn zaterdag 3, 10 en
17 maart. Hierbij gaat GroenLinks
Aalsmeer graag verder in gesprek
met inwoners aan de deur!
De gastsprekers Koen van Lith
(links) en Meindert Buskermolen.
Foto: Koos Paehlig

Ouderen mogen niet vergeten worden

D66 zuinig op mantelzorgers
Aalsmeer - D66 vindt dat ouderen langer zelfstandig moeten
kunnen blijven wonen. Wanneer
hulp nodig is kan dit worden gegeven door mantelzorgers, familie of vrijwilligers. Wanneer professionele zorg nodig is dan moet
die er komen. Het is voor D66 namelijk absoluut onacceptabel dat
mantelzorgers en vrijwilligers
worden ingezet om op de WMO
of op zorgkosten te bezuinigen.
Passend wonen
Het is nog niet eens zo lang geleden dat ouderen die een bepaalde leeftijd bereikten verhuisden
naar het bejaardenhuis. Tegenwoordig in hun eigen vertrouwde omgeving blijven ouderen zo
lang mogelijk thuis wonen. D66
wil dat ouderen de mogelijkheid
behouden om een gezond en actief leven te leiden. Daar horen
passende woonvormen bij en in
de komende jaren zullen woningen hierop moeten worden aan-

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Wijziging Luchthavenverkeersbesluit

PACT maakt bezwaar tegen
verruiming nachtvluchten

Met ‘Hart voor Aalsmeer’
gaat VVD verkiezingen in
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
10 februari overhandigde lijsttrekker Robert van Rijn de eerste verkiezingsflyer van VVD
Aalsmeer-Kudelstaart aan Patrick Spaander. Patrick en Robert
zaten op de inmiddels bekende
VVD bank, die voor de gelegenheid in de Zijdstraat was neergezet, vlak voor de zaak van Patrick.
Robert gaf aan dat hij het bijzonder vond om juist aan fotograaf
Patrick de flyer te overhandigen.
“Wij hebben een stabiele fractie met een hart voor Aalsmeer.
Jij als ondernemer hebt een hart
voor Aalsmeer. Mooi om juist jou
deze flyer te overhandigen.”
Robert licht de gekozen slogan
verder toe. “Meer dan 50 procent
van onze inwoners heeft een liberaal hart. Aalsmeerders zijn ondernemende mensen met geloof in de kracht en de vrijheid
van het individu. De VVD fractie
is hecht, deskundig en stabiel.

Mensen met het hart op de juiste plek. Ze zijn er overal en altijd,
betrokken bij het dorp en haar inwoners en trots op Aalsmeer en
Kudelstaart. Een fractie met hart
voor Aalsmeer dus.” Aansluitend
aan dit mooie officiële moment,
werd er uiteraard geflyerd door
de top tien van de VVD. Ook werden leuke gesprekken gevoerd
met inwoners en ondernemers
die heerlijk in het zonnetje stonden in de Zijdstraat.
Zaterdag in Kudelstaart
Komende zaterdag 17 februari zet VVD Aalsmeer-Kudelstaart
haar bank neer in Kudelstaart.
Om 12.00 uur bent u van harte welkom op de bank die in het
winkelcentrum te vinden zal zijn.
Inwoners kunnen daar met de
top tien van VVD Aalsmeer-Kudelstaart in gesprek gaan over
het verkiezingsprogramma en de
verkiezingscampagne.

Keuze uit zeven partijen bij
gemeenteraadsverkiezingen

gepast. D66 denkt hier aan woonprojecten met ouderen samen
met jongeren, woonservicewoningen of kleinschalige groepswoningen. De kleine huiselijke
groepswoning met demente ou- Aalsmeer - De deelname en volgderen in de Gloxiniastraat is daar orde op de keuzelijst van de politieke partijen aan de gemeeneen mooi voorbeeld van
teraadsverkiezingen zijn officieel
bekend gemaakt. Inwoners vanAandacht
Ouderen mogen niet worden ver- af 18 jaar hebben op 21 maart de
geten. Hoe schijnend is het dat keuze uit zeven partijen. De beTafeltje Dek Je voor menig oudere staande partijen worden eerst
het enige menselijke contact op genoemd op de lijst. De nieuwe
een dag is! Familie, buren, vrien- partijen hebben op basis van loden, het buurthuis zijn van cru- ting hun lijstnummer gekregen.
ciaal belang. Niets vervangt hun Lijst 1: CDA. Lijsttrekker:
Robbert-Jan van Duijn
persoonlijke aandacht. Eenzaamheid is niet op te lossen met een Lijst 2: VVD. Lijsttrekker:
Robert van Rijn
medicijn of met een robotknuffel.
Mantelzorgers zijn niet meer weg Lijst 3: HAC (Het Aalsmeers
Collectief ). Lijsttrekker:
te denken en daar is D66 zuinig
Bram Heijstek
op. D66 vindt dat buurtteams hier
positief kunnen bijdragen. Buurt- Lijst 4: Democraten 66.
Lijsttrekker: Wilma Alinkteams werken nauw samen met
Scheltema
mantelzorgers en vrijwilligers.
Zij sporen problemen vroegtij- Lijst 5: Absoluut Aalsmeer.
Lijsttrekker: Dick Kuin
dig op, waken ervoor dat de druk
op mantelzorgers niet te groot Lijst 6: PvdA (Partij van de
Arbeid). Lijsttrekker:
wordt en weten snel professioneJelle Buisma
le zorg te regelen. Welke keuzen
er gemaakt worden is echter aan Lijst 7: GroenLinks. Lijsttrekker:
Ronald Fransen
de ouderen zelf. Ouderen weten
heel goed wat goed voor hen is,
waar zij gelukkig van worden of Diverse stembureaus
blijven. Met de juiste hulp op het Op woensdag 21 maart zijn de
gemeenteraadsverkiezingen. Aljuiste moment.

le Nederlanders vanaf 18 jaar mogen dan stemmen. Als kiezer bepalen de inwoners wie er de komende vier jaar de gemeente
gaan besturen. In elk stembureau
in Aalsmeer kan gestemd worden. De stembureaus zijn open
van 7.30 tot 21.00 uur. Vergeet
niet een identiteitsbewijs (Europees paspoort, identiteitskaart,
rijbewijs of Nederlands verblijfsdocument) mee te nemen.
Verkiezingsdebatten
Weet u al op welke partij u wilt
stemmen? Vanaf volgende week
kunt u op www.mijnstem.nl kijken welke partij het beste bij uw
ideeën past. Daarnaast organiseert de gemeente verschillende verkiezingsdebatten, te weten op 8 maart in The Beach
in Oost, op 14 maart in Place2BieB Kudelstaart en op 19
maart in het gemeentehuis. Op
www.aalsmeer.nl/verkiezingen is
meer informatie over de verkiezingen te vinden, ook welke partijen er in Aalsmeer meedoen
en wie er op de kandidatenlijst
staan. Volg de verkiezingen via de
hashtag #kiesjeraad.

Aalsmeer - Het kabinet heeft zich
voorgenomen het aantal nachtvluchten op Schiphol te verruimen. PACT Aalsmeer (PvdA, D66
en GroenLinks) gaan daarmee
niet akkoord en hebben een formele zienswijze daartegen ingediend. Als reactie op het voorgenomen besluit ‘tot wijziging
van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de
vaststelling van een maximumaantal voor nachtvluchten op de
luchthaven Schiphol’ heeft PACT
Aalsmeer gemeend bezwaar tegen dit voornemen te moeten
maken. PACT Aalsmeer maakt
zich ernstige zorgen over de gevolgen van de groei van Schiphol met betrekking tot: Geluidshinder en dan heel specifiek het
verstoren van de (nacht)rust; Het
effect op het klimaat; De luchtverontreinigen en dan specifiek
(ultra)fijnstof en stikoxiden; De
gevolgen hiervan op invulling
van de in de regio noodzakelijke nieuwbouw; Alsmede de veiligheid in het vliegverkeer. PACT
Aalsmeer is van mening dat de
grenzen van de groeimogelijkheden in de Nederlandse luchtvaart
al zijn overschreden. De groei van
Schiphol is de laatste jaren afgewikkeld via banen die vlieghinder voor Aalsmeer opleveren, de
Aalsmeer- en de Zwanenburgbaan. (in 2016 groeide Schiphol
met 6,5% en de Aalsmeerse banen met 20,7% en in 2017 groeide Schiphol met 5,67% en de
Aalsmeerse banen met 21,36%)
Tevens vindt PACT dat er een algeheel plan voor Schiphol moet
komen, dat gericht is op consolidatie en krimp in plaats van groei.
Daarbij komt de focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ook
moet er ingezet worden op alternatieven. In het bijzonder vraagt
PACT Aalsmeer aandacht voor de
hinder tijdens nachtvluchten: De
geluidshinder van deze vluchten
is schadelijk voor de gezondheid.
Kinderen blijken naast slaapproblemen en hoge bloeddruk ook
leer- en geheugenproblemen
te krijgen en kunnen daardoor
een achterstand oplopen. PACT
Aalsmeer is teleurgesteld dat het
voorgenomen besluit geen onderdeel is van een algehele visie
op de luchtvaart en dat de rijksoverheid, zonder dat dit expliciet wordt vermeld, de mogelijkheden voor nachtvluchten tracht
te verruimen, terwijl de volgens
PACT noodzakelijke milieueffectrapportage achterwege wordt

gelaten. Daarnaast wordt een definitie voor ‘handelsverkeer’ toevoegt, wat ook gevolgen heeft
voor de wijze van interpretatie
van het totale volume plafond
van 500.000 vluchten. Hier schuilt
het risico van een verruiming van
eerdere afspraken in. In het voorstel is een aangepaste definitie van handelsverkeer opgenomen. Een motivering voor deze
wijziging ontbreekt. Een toelichting op de gevolgen van dit verschil tussen soorten vliegverkeer
en vliegmaatschappijen voor de
berekening van het plafond van
in totaal 500.000 vluchten ontbreekt ook, net als een toelichting op het totale aantal vluchten.
In afwachting van het van kracht
worden van de nieuwe wet (Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel) wordt overschrijding van
de vigerende wet (Handhavingspunten met Grenswaarden) gedoogd voor zover dat het directe gevolg is van toepassing van
het nieuwe stelsel. Tegen de bedoelingen in duurt deze gedoogsituatie inmiddels al 5 jaar. Wegens de ontstane onduidelijkheid
worden klachten van omwonenden terzijde gelegd. De rechtszekerheid van belanghebbenden is
hierdoor niet gewaarborgd. Volgens PACT Aalsmeer dient men
daarvoor eerst een visie te formuleren, om te komen tot nieuwe afspraken, in welke visie men
niet meer de groei van Schiphol centraal stelt maar de kwaliteit van de luchtvaart, de leefbaarheid van de gebouwde omgeving en de aanpak van de klimaatproblematiek. Dit zou de visie moeten zijn voor breed gedragen toekomstige afspraken. Ook
hecht PACT waarde aan juiste informatievoorziening en naleving
van gemaakte afspraken. In dit
kader constateert de fractie dat
rekenmodellen vaak niet aansluiten op de praktijk, en verder blijkt
dat van beloftes tot hinderbeperking zoals via slimme routes, geluidsarme landingen, afname van
nachtvluchten en stillere vliegtuigen niet worden nagekomen.
Kortom, dit besluit sluit volgens
PACT niet aan op wat de minister van infrastructuur en waterstaat, mw. drs. C. van Nieuwenhuizen, in de Tweede Kamer der
Staten Generaal heeft beloofd
om het vertrouwen van burgers
in het dossier luchtvaart terug te
krijgen. PACT Aalsmeer wijst het
voorgenomen wetsvoorstel daarom af.
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“Ik laat me graag verrassen door kunst”

et oge is de a o iet an
s
oost a ianne e ho t
Acht aquarellisten van de Hollandse Aquarellistenkring en twee
glaskunstenaars zijn neergestreken in het Oude Raadhuis voor de
allernieuwste expositie in dit prachtige monumentale pand aan
de Dorpsstraat. En het zijn niet de eerste de beste, want in het verleden exposeerden afvaardigingen van deze waterverfkunstenaars ook al in het Stedelijk Museum, het Van Abbemuseum en in
het Gemeentemuseum in Den Haag.
Aalsmeer - KCA houdt het Oude Raadhuis draaiende met de inzet van een grote groep vrijwilligers. Aanleiding om zo nu en dan
één van deze vrijwilligers aan het
woord te laten en te vragen naar
het favoriete kunstwerk van de
actuele expositie. Deze keer de
favoriet van suppoost Marianne
Berkhout.
In eerste instantie lijkt ze geen
keus te kunnen maken uit het zeer
gevarieerde aanbod, maar na enig
aandringen blijkt ze van meet
af aan al gevallen te zijn voor de
aquarel Het Hoge Huis van Paul
Hugo ten Hoopen. Het hangt in
de Grote Zaal. “Voor mij staat het
schilderij voor een vakantiesfeer
om bij weg te dromen. Het is figu-

stenaars die exposeren tijdens
de suppoostenvergadering wat
meer over hun werk komen vertellen. Daarbij is het gewoon erg
leuk dat het Oude Raadhuis er is
en dat ik mag helpen om het in
stand te houden. Een leven zonder kunst kan ik me namelijk niet
ratief met een losse toets geschil- voorstellen. Daarom volg ik ook
derd. Ik zou wel een wandeling een cursus kunstgeschiedenis bij
langs dat huis willen maken. Dat de Vrije Academie.”
meer, die bergen er achter, de cipressen en een paar van die leuke Zoveel mensen, zoveel smaken
vrolijke huisjes ja, dan gaat de zon Zoveel mensen en zoveel smaken. Dat waterverf veel mogelijkmeteen schijnen voor me.”
heden biedt blijkt wel uit de diversiteit aan stijlen en technieken die
Zonder kunst gaat niet
Marianne Berkhout kan zich een te zien zijn bij deze expositie. Heleven zonder kunst niet voorstel- le abstracte bijna ijle werken prijlen. Ze is nu twee jaar suppoost ken er naast realistische impresin het Oude Raadhuis. “Ik laat me sies van landschappen in die typigraag verrassen door kunst. Ik leer sche aquareltechniek. De aquarel
er op een andere manier door kij- geldt niet voor niets als één van
ken dan ik al deed. Voor mij geeft de moeilijkste schildertechniekunst een soort bezinning en ken. Aquarel is een kwestie van
daarom loop ik graag door mu- véél water, weinig verf en vóór alsea. Wat ik ook zo leuk vind aan les van licht. Voor de liefhebber
het suppoost zijn is dat de kun- gaat er daarbij niets boven de intense kleuren in een goede aquarel. Bij deze expositie valt er juist
vanwege die diversiteit, voor elk
wat wils te genieten.

Verborgen detail
Wat de negentigjarige Paul Hugo
ten Hoopen betreft is het maken
van een aquarel een vlucht in het
ongewisse, zoals hij dat zelf zegt.
Volgens Ten Hoopen is het steeds
proberen de bestraffende vinger
van de natuur te ontlopen waarbij iedere overwinning op die natuur op de finish een nederlaag
blijkt te zijn. Het maken van aquarellen duidt hij aan als zijn ‘avontuur met het landschap: het zijn
de grote lijnen, karakteristieke
objecten en details die er werkelijk iets toe doen.’ Deze veelzijdige kunstenaar maakt boeiend
werk, dat altijd wel het een of andere verborgen, intrigerende detail kent. De kunstenaar woont en
werkt in Utrecht, Antwerpen en
sinds 1969 in Amsterdam. Hij is
daar opgeleid aan de Rijksacademie en volgt lessen aan de Schule des Sehens te Salzburg onder leiding van Oskar Kokoschka.
Het talent van Ten Hoopen blijft
niet onopgemerkt: hij is onderscheiden met de Kokoschka-prijs
(1958), de Reisbeurs van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen (1965) en de
Jeanne Oosting Prijs (1987).
Al sinds 1945
De Hollandse Aquarellistenkring
bestaat sinds 1945 en verenigt
professionele beoefenaars van
het schilderen met waterverf. Alle leeftijden, stijlopvattingen en
technieken zijn in de Kring vertegenwoordigd. Opvallend is
dat een belangrijk deel van deze kunstenaars de Rietveld Academie hebben doorlopen. Deelnemers aan de expositie naast
Ten Hoopen zijn: Arien de Groot,
Jan van Kempen, Kris Spinhoven,
Marjoke Staal, Rob Otte, Suzanne van Reenen en Toine Moerbeek. Naast werk van deze aquarellisten is er ook glaskunst te zin
van de glaskunstenaars Yvonne
Trossèl en Jolanda Prinsen. Ook
zij hebben gemeen dat ze les kregen aan de Rietveld Academie.
Kortom de beeldende kunstcommissie van Stichting KCA
heeft weer een tot de verbeelding sprekende expositie binnen haar muren weten te halen.
De expositie is nog te zien tot en
met zondag 11 maart, elke donderdag tot en met zondag tussen
14.00 en 17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 9.

e ing o e telling an
mste dam in ash

lezing op maandag 12 maart

andscha s otog aa
eel e i otog oe

Aalsmeer - Op maandagavond
12 maart organiseert Fotogroep Aalsmeer een lezing over
landschapsfotografie. Deze lezing wordt verzorgd door niemand minder dan Bas Meelker, één van Nederlands toonaangevende landschapsfotografen. De uit Groningen afkomstige Meelker werkt full-time als
professioneel
landschapsfotograaf. Zijn werk wordt internationaal geroemd om zijn dramatische impact, met een combinatie
van intense kleuren en composities. Onder zijn klanten zijn gerenommeerde merken zoals National Geographic, Wereld Natuur
Fonds, Canon, Roots Magazine en
verschillende bekende reclameen communicatiebureaus. Ook
is zijn werk regelmatig te zien in
boeken, tijdschriften, kranten en
op internet. Bas Meelker heeft in
2011 zijn eerste boek over landschapsfotografie gepubliceerd.
Ook levert hij regelmatig een bijdrage aan nationale en interna-

as

tionale fotografie magazines. Als
spreker geeft Bas regelmatig presentaties in heel Nederland en in
het buitenland waarbij hij zijn publiek weet te boeien met zijn inspirerende beelden en zijn passie. Bas’ workshops staan bekend
als boeiend en leerzaam, waarbij
het delen van kennis in een inspirerende omgeving centraal staat.
Zijn workshops staan nationaal
en internationaal hoog aangeschreven en zijn veelal snel volgeboekt. Fotogroep Aalsmeer is
dan ook zeer verheugd dat Bas
Meelker naar Aalsmeer wil komen en nodigt fotografieliefhebbers en andere belangstellenden
dan ook van harte uit deze avond
bij te wonen.
De lezing vindt op maandagavond 12 maart plaats bij het
Boerma Instituut aan de Legmeerdijk 227. Aanvang 19.30 uur.
Toegangskaarten kosten 10 euro
en zijn te reserveren via info@fotogroepaalsmeer.nl
Foto Credits: Bas Meelker

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag
24 februari is in het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40’45 een lezing over de Stelling van
Amsterdam. De lezing wordt verzorgd door René Ros van het Documentatiecentrum Stelling van
Amsterdam. De lezing begint om
14.00 uur, duurt ongeveer 1 uur
en is voor iedereen toegankelijk.
Gezien de beperkte ruimte in de
presentatiezaal geldt hier: vol is
vol.

Al ruim 100 jaar
Wat weet men nog over de Stelling van Amsterdam die al ruim
100 jaar de gemoederen bezig
houdt? Waarom is deze Stelling
er gekomen, wat is eigenlijk de
Stelling en hoe leefde men op of
nabij zo’n imposant bouwwerk?
Welke betekenis heeft de Stelling voor Haarlemmermeer? Middels tekeningen, foto’s en verhalen wordt geprobeerd de oplevende aandacht voor de Stelling
van Amsterdam duidelijk te krijExpositie ‘Meer in Stelling’
gen tijdens deze expositie. Op
Sinds 11 november 2017 is in het de openingsdag van de expositie
museum de tijdelijke expositie is door René Ros een lezing ge‘Meer in de Stelling’ te zien en de- geven over de Stelling. Wegens
ze is nog tot en met zaterdag 28 groot succes zal deze lezing door
april te bezoeken. In nauwe sa- hem worden herhaald op zatermenwerking met het Documen- dag 24 februari aanstaande.
tatiecentrum Stelling van Amsterdam heeft het Crash Lucht- Radioweekend
oorlog- en Verzetsmuseum ’40- Aanstaande zaterdag 17 en zon’45 deze expositie over de Stel- dag 18 februari wordt voor de
ling van Amsterdam tot stand ge- tweede keer het Crash Winter Rabracht. Het Documentatiecen- dioweekend, met als thema dit
trum heeft vele originele voor- jaar de B-17 ‘Flying Fortress, gewerpen hiervoor ter beschikking organiseerd. Er worden demongesteld, zoals onder andere een straties gegeven van radiocomunieke waterpeilschaal en origi- municatie apparatuur. Zendamanele bouwtekeningen van het teurs kunnen, om 11.30, 12.30,
Fort bij Hoofddorp. De expositie 13.30, 14.30 en 15.30 uur devertelt over alle onderdelen van ze dagen verbinding maken met
de Stelling, maar met name de di- de radiokamer van het museum.
verse forten en batterijen binnen Tijdens de radiodagen is er ook
de Haarlemmermeer krijgen ex- weer gelegenheid voor zendtra aandacht. Binnen de dikke be- amateurs om hun overtollige, mitonnen muren herbergt het Fort litaire, radioapparatuur te koop
bij Aalsmeer, in de volksmond aan te bieden. De toegangsprijs
ook wel het Fort bij Rijsenhout tot het Crash museum is 3,50 eugenoemd, restanten van een ro voor volwassenen, 1,50 euro
techniek die bijdroeg aan het af- voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
stoten van de Stelling.
Crash donateurs hebben gra-

once tina s la n met
acco deonisten
Bovenkerk - Zaterdag 10 februari organiseerde Concertina’s Accordeonorkesten voor de tiende keer hun jaarlijkse Play-In.
Hier hadden 59 accordeonisten
uit heel Nederland zich voor opgegeven. Dit keer waren er veel
spelers die voor het eerst aan een
Play-In deelnamen. Het accordeonspektakel vond plaats in het
Noorddamcentrum in Bovenkerk.

Junglebook, Duiffies uit Ja zuster/
nee zuster, de Krokus en de Hyacint (Tom Manders) en Hallelujah
van Leonard Cohen.
Ook al lijken de nootjes soms simpel, het wordt pas muziek door
de juiste dynamiek en goed samenspel.
En niet onbelangrijk: spelen op
de slag van dirigente Elly Meekel.
Het orkest heeft tijdens de slotrepetitie bezoekers het eindresulJuiste dynamiek
taat laten horen van een gezelEr is de hele dag gewerkt aan de lige, muzikale en leerzame dag.
nummers Mijn dagboek van Wil- Waarbij één gezamenlijke liefde,
leke Alberti, het thema van Ju- die voor hun prachtig veelzijdige
rassic Park, Baloe de Beer uit Het instrument, de accordeon.

Filmfestival Groenstrook voor iedereen

Leerlingen organiseren
film esti al in t o t
Kudelstaart - Op vrijdag 23 februari zal Fort Kudelstaart worden omgebouwd tot een heuse filmzaal. Onder de naam ‘Film
in het Fort’ organiseren leerlingen van de Groenstrook hun eigen filmfestival. Verdeelt over
twee zalen zullen er twee films
vertoond worden die de leerlingen zelf hebben uitgekozen. Deze avond is tot stand gekomen
binnen het project Do-it! van Cultuurpunt Aalsmeer. Tijdens dit
project zijn de leerlingen uitgedaagd door combinatiefunctionaris Lennard Gols om na te denken over hun culturele 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.
Het filmfestival is voor iedereen
toegankelijk. De unieke locatie,
de bijbehorende sfeer en twee
spannende films moeten de ingrediënten voor een succesvol
avondje filmkijken vormen. Uiteraard is er aan popcorn en andere lekkernijen geen gebrek. Voorafgaand 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.
De volgende films zullen worden
vertoond: Alice through the looking glass (start 19.00 uur, maximaal 40 plaatsen). Alice komt
in aanraking met een magische
spiegel die haar meeneemt naar
het fantasierijk Wonderland. Ze
ontmoet de Mad Hatter, die in
een nogal zorgelijke toestand
verkeert. Hij wordt achtervolgd
door een geheimzinnige gebeurtenis uit het verleden. Om hem te
kunnen helpen zal ze, ondanks
zijn waarschuwingen in een race
tegen de klok, een tijdreis moeten maken om het verleden te
kunnen veranderen.
Beauty and the Beast (start 19.20
uur, maximaal 30 plaatsen). 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.
Wil je een plekje reserveren voor
één van de films? Stuur dan een
mail met je naam en het aantal
plekken naar lgols@cultuurpuntaalsmeer.nl. De tickets zijn 2 euro
per persoon.

Help ook mee!

choonmaa actie
o
esteinde lassen
Aalsmeer - De lente is in aantocht en SPIE is al weer druk
met de voorbereidingen met
niet alleen met de Pramenrace in september, maar ook
met een nuttige actie. Namelijk het zwerfvuil opruimen wat
in de Westeinderplassen ligt of
zwerft op de oevers. Zaterdag
10 maart wordt met steun van
NL doet deze schoonmaakactie weer georganiseerd. Elk
jaar wordt er veel troep gevonden en opgeruimd. En ook
hier geldt, vele handen maken ligt werk. Dus alle hulp

tis toegang, evenals veteranen
met een veteranenpas. Het museum is iedere zaterdag (en deze zondag) geopend van 11.00
tot 16.00 uur. Groepsbezoeken
zijn mogelijk op andere dagen op
afspraak. Het Crash Luchtoorlog-

is welkom. Kom met je boot,
dit hoeft geen praam of bok
te zijn, maar let wel op dat de
boot vies kan worden en tegen
een stootje moet kunnen. Heb
je geen boot? Ook dan ben je
welkom, dan mag je vast met
iemand meevaren. Opgeven
kan door een mailtje te sturen
naar info@pramenrace.nl.
Geef gelijk dan even door of je
met of zonder een boot komt.
Hoe meer mensen en boten,
hoe schoner de Westeinder
wordt!

en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer
aan de Aalsmeerderdijk 460 in
Aalsmeerderbrug. Kijk voor meer
informatie op de website www.
crash40-45.nl of de facebookpagina
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Oecumenisch op weg naar Pasen

Valentijnsactiviteit Rode Kruis

Aalsmeer - De Raad van Kerken
Aalsmeer organiseert in de tijd
voor Pasen, de zgn. Veertigdagentijd die op Aswoensdag begint, voor het dertiende jaar een
Passieronde langs Aalsmeerse en
Kudelstaartse kerken om wekelijks halt te houden voor een meditatief moment van stilte en inkeer. De Veertigdagentijd wordt
ook wel Vastentijd genoemd. Een
tijd van bezinning en meditatie.
Al vrij vroeg in de geschiedenis
van de kerk was er sprake van een
Veertigdagentijd. Veertig is een
symbolisch bijbels getal. De tocht
van het volk Israël door de woestijn op weg naar het beloofde
land duurde veertig jaar. De voorbereidingstijd van Jezus op zijn
roeping duurde veertig dagen.
Veertig dagen in de woestijn, een
tijd van beproeving en onderzoek voor hij actief werd in woord
en daad. Veertig dagen of jaren in
de woestijn werden zo een symbolisch beeld van de tocht van de
mens door de woestijn van het leven. Zo biedt de traditie een veelheid aan aanknopingspunten om

Aalsmeer - In het kader van Valentijnsdag organiseerde het Jongeren Rode Kruis Aalsmeer en
Uithoorn op zaterdag 10 februari een speeddate tussen 18 ouderen uit ‘t Kloosterhof en jongeren.
Onder het genot van een hapje
en drankje werden levendige gesprekken gevoerd. Eerst werden
alle gasten getrakteerd op koffie
of thee en een gebakje. Daarna
begonnen de gesprekken tussen
de ouderen uit ‘t Kloosterhof en
de jonge vrijwilligers van het Rode Kruis. Over allerlei onderwerpen werden gepraat, van werk tot
hobby en van iemands favoriete muziek tot waar iemand heeft
gewoond. De gesprekjes tussen
de ouderen en een vrijwilliger
duurden steeds 15 minuten, hierna ging de vrijwilliger naar een
nieuw tafeltje met ouderen toe.
Gedurende de middag werd diverse keren rondgegaan met
drinken en een koekje.

Raad van Kerken houdt
13e Passieronde
te bezinnen op de eigen voorbereiding op Pasen. Het is verheugend dat vele kerken in de Veertigdagentijd ook dit jaar gezamenlijk op pad naar Pasen willen
gaan. Een gezamenlijke pelgrimstijd op weg naar Pasen. Op zes
woensdagavonden bent u van
harte welkom in één van de kerken. Elke deelnemende geloofsgemeenschap geeft op eigen wijze inhoud aan het half uur van samenkomst. De zes bijeenkomsten zijn van 19.15 tot 19.45 uur.
De ‘haltes’ in 2018 zijn:
- 21 februari: Open Hof Kerk,
Ophelialaan.
- 28 februari: Kerkelijk Centrum
De Spil Kudelstaart
- 7 maart: RK Karmelkerk,
Stommeerweg.
- 14 maart: Doopsgezinde Kerk,
Zijdstraat 55.
- 21 maart: RK Kerk St. Jan
- Geboorte, Kudelstaartseweg.
- 28 maart: Lijnbaankerk,
Lijnbaan.
Kom in de Veertigdagentijd oecumenisch in beweging en doe ook
aan de Passieronde mee!

Leuke gesprekken tussen
ouderen en jongeren

Movement on the Ground

Lezing Lizanne Eveleens:
‘Vluchtelingen op Lesbos’
Aalsmeer - Lizanne Eveleens
vertelt op maandag 19 februari over de tijd die ze doorbracht
op Lesbos. Daar zette ze zich in
voor Movement on the Ground,
een organisatie die voor én met
de vluchtelingen op dit Griekse
eiland werkt. Meer weten over
Lesbos en wat er aan de hand
is in het algemeen? Woon dan
zeker deze avond bij! Lizanne
Eveleens zal ook vertellen over
Movement on the Ground, hoe
deze organisatie is ontstaan,
wat ze daar doen én hun hoofdgedachte: werken mét de men-

sen in plaats van voor de mensen. Haar verhaal zal vervlochten
zijn met persoonlijke ervaringen,
want inwoonster Lizanne heeft
veel meegemaakt op Lesbos. Belangstellenden zijn maandag 19
februari welkom bij de Zin-Inn
van de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat 55. De deuren zijn vanaf 19.30 uur open, de
avond begint om 20.00 uur. Er is
vrije toegang, er wordt aan het
einde gecollecteerd voor Movement on the Ground. Meer informatie via www.dgaalsmeer.nl of
via zininn@dgaalsmeer.nl.

Bijeenkomst ‘Veranderend
gedrag bij dementie’

Chauffeurs gezocht bij
Ontmoetingscentrum
Aalsmeer - Het Ontmoetingscentrum is gevestigd in gebouw Irene aan de Kanaalstraat en biedt
dagbesteding aan kwetsbare ouderen en ouderen met dementie en andere cognitieve problemen. Mensen met dementie zijn
onderdeel van de maatschappij,
zij willen mee blijven doen. Dit
heeft een positieve invloed op de
kwaliteit van leven. Structuur, afleiding en een zinvolle dagbesteding is van groot belang.
Dagelijks zijn er meerdere groepen en meerdere activiteiten die
vorm worden gegeven in een gestructureerd dagprogramma. Samen met een team vrijwilligers
worden de deelnemers opgehaald en thuisgebracht. Er is een
verdeling in het vervoer richting

Aalsmeer Oost en Kudelstaart. In
de ochtend worden de deelnemers vanaf 9.00 uur thuis opgehaald, vaak zijn er dan twee ritten. In de middag worden de
deelnemers vanaf 15.45 uur weer
naar huis gebracht.
Dus, komen ze van het Ontmoetingscentrum graag in contact
met heren of dames die met de
bus van het Zorgcentrum mensen kunnen ophalen tussen 9.00
en 10.30 uur en thuisbrengen tussen 15.45 en 17.00 uur. Bij belangstelling contact opgenomen worden met het Ontmoetingscentrum via mail emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl of telefonisch via 06-22468574. Langs komen mag natuurlijk ook, Kanaalstraat 12.

Kinderhulp zoekt voor
collecte vrijwilligers
Aalsmeer - Steeds meer kinderen
in Nederland zijn de dupe van financiële problemen thuis. Nationaal Fonds Kinderhulp wil er zijn
voor deze kinderen en daarvoor
is veel geld nodig. De landelijke collecte van Kinderhulp wordt
gehouden van 16 tot en m et 21
april 2018. Kinderhulp hoopt op
gulle giften, maar ook is hulp nodig. Vrijwel overal in Nederland is
nog dringend behoefte aan extra
collectevrijwilligers. Helpt u mee?
Kinderhulp helpt kinderen die in
Nederland in armoede opgroeien. Voor 1 op de 8 kinderen is dit
niet zo vanzelfsprekend. Ze kun-

nen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben volwassen zorgen. Kinderhulp helpt
hen door simpele dingen, zoals zwemlessen, een dagje uit,
een fiets, opleiding of een laptop
mogelijk te maken. Omdat ook
zij moeten kunnen meedoen en
een mooie toekomst verdienen!
Laat armoede geen spelbreker
zijn en steun deze kinderen! Zet u
ook een paar uurtjes in als collectant voor Kinderhulp. Collecteren
hoeft echt niet veel tijd te kosten.
U bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt
besteden. Aanmelden kan via:
collecte@kinderhulp.nl.

Postzegel(ruil)beurs met
verloting in Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdag 17 februari gaan de deuren van het Parochiehuis in de Gerberastraat
om 09.30 uur weer open voor

de maandelijkse postzegel(ruil)
beurs. De entree is gratis. Cor
van Meurs, ruilbeursleider, heeft
een mooie presentatie over ‘Bal-

Amstelland - Bijeenkomst voor
mantelzorgers en naasten van
jonge mensen met dementie
Op dinsdag 20 februari om 18.00
uur is er voor naasten en mantelzorgers van jonge mensen met
dementie een bijeenkomst in
ontmoetingscentrum de Meent
aan Orion 3 in Amstelveen. Het
thema van de bijeenkomst is het
ziekteverloop en het veranderend gedrag bij dementie. Freek
Gillissen, verpleegkundig consulent dementie bij het Alzheimer
Centrum van het VUmc, zal informatie over dit onderwerp geven. Er is alle gelegenheid tot het
stellen van vragen. Jonge mensen met dementie zijn van har-

te welkom. Een professional zal
voor de hen een alternatief programma aanbieden in een andere ruimte. De avond begint om
18.00 uur. Rond 19.00 uur is er
een pauze waarin de aanwezigen
een maaltijd aangeboden krijgen
door Alzheimer Nederland. Na de
pauze wordt de bijeenkomst vervolgd tot 20.15.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen aan Jeantien Brugma: dementiejong@gmail.com. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door
de projectgroep ‘jonge mensen
met dementie’. Voor informatie:
www.alzheimer-nederland.nl/
projectgroep.

Klussers gezocht voor
NLdoet bij Amstel-Meer
Aalsmeer - Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de
grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt
iedereen uit om een dagje de
handen uit de mouwen te steken.
Vrijwilligers
Ook Woon- en Dagcentrum Amstel-Meer is voor 9 maart op zoek
naar vrijwilligers die het leuk vinden om die dagje te klussen. Amstel-Meer is een onderdeel van
Ons Tweede Thuis en is voorziening waar wonen en dagbesteding wordt aangeboden aan
mensen die intensieve tot zeer intensieve ondersteuning en verzorging nodig hebben. De voorziening bestaat uit 6 woningen
en daarnaast een groot dagcentrum met 12 groepen.

Klussen en wandelen
Voor vrijdag 9 maart is AmstelMeer op zoek naar mensen die bij
verschillende klussen willen helpen maar ook naar mensen die
willen helpen bij een leuke dagbesteding voor de cliënten. De
klussen en activiteiten variëren
van werkzaamheden in de tuin,
een grondige schoonmaakbeurt
aan de snoezelruimte, een fijne
wandeling met de cliënten en
ook worden er pannenkoekenbakkers gezocht.
Lijkt het u/jou leuk om op vrijdag
9 maart te helpen bij één of meerdere klussen? Of zou u graag wat
meer informatie willen? Neem
dan een kijkje op www.nldoet.nl
en bekijk alle klussen in Aalsmeer.
Voor het dagje klussen bij Amstel-Meer kan rechtstreeks contact opgenomen worden met
Amstel-Meer via activiteiten.amstelmeer@onstweedethuis.nl

lonnen’ op postzegels. Ja, die zegels bestaan echt, ook in Nederland. Bezoekers kunnen natuurlijk ook heerlijk snuffelen in de
ruim 110 stockboeken met daarin vijf eurocent zegels welke op
de verenigingstafel te vinden zijn.
Neem stockboek(en) met dubbele zegels mee om te ruilen, ook
dat kan hier. Van de vele ruiltafels
wordt dan ook dankbaar gebruik
gemaakt. Op de website www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl
is allerlei nieuws en informatie te
vinden over Postzegelvereniging
Aalsmeer. Zowel op de site als op
de ruilbeurs kunnen de retourkavels van de laatste veiling beke-

ken worden, daar zitten nog hele mooie zegels en series tussen.
Op de ruilbeurs kunnen deze direct gekocht worden. Mocht dit
alles niet voldoende zijn, dan zijn
er nog diverse handelaren met
materiaal voor de hobby postzegels. Uiteraard is er ook weer
een verloting met vele prachtige
bloemen en planten. De ruilbeurs
sluit om 15.00 uur haar deuren.
Noteer: Zaterdag 17 februari naar
het Parochiehuis in de Gerberastraat. Er is volop parkeergelegenheid. Voor meer informatie
kan contact opgenomen worden
met Cor via 0297-343885 of met
Gerboud via 0297-345231.

Zowel voor de ouderen als voor
de jongeren waren de verschillende gesprekken erg interessant.
“Ik vond het erg leuk en vooral
heel leerzaam”, vertelde vrijwilliger Josse. Bij het einde van de activiteit kreeg iedereen nog een alcoholvrije cocktail en werd een
roos uitgedeeld aan elke gast. Het
Jongeren Rode Kruis bedankt alle
gasten, vrijwilligers en ‘t Kloosterhof voor deze activiteit.
Vrijwilligers gezocht
Het Jongeren Rode Kruis zoekt
nog jongeren en scholieren die
zich vrijwillig willen inzetten om
mensen te helpen. Wil jij het Jongeren Rode Kruis helpen bij activiteiten voor ouderen of mensen
met een beperking of wil je meer
informatie? Mail naar jongerenrodekruis@hotmail.nl of kijk op
www.facebook.com/JongerenRodeKruis.
Jeroen Heimeriks

Het verhaal van Lazarus in
FF Zingen en verhaaldienst
Rijsenhout - Op zondagmiddag
18 februari vertelt Hans Bouma
over het leven van Lazarus tijdens
FF Zingen en de verhaaldienst in
de Ontmoetingskerk aan de Werf.
Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn vriendschap met Jezus,
zijn vroege dood en zijn opwekking, kun je een preek houden,
maar je kunt Lazarus ook zelf aan
het woord laten. Met als titel ‘Op
het leven!’ vertelt Lazarus, zeven
jaar na zijn opwekking, bij mon-

de van Hans Bouma, zijn verhaal.
Een even schokkend als bevrijdend verhaal.
Zeven jaar later. Iedere dag heft
Lazarus met zijn zusters Maria en
Martha bij de maaltijd het glas.
Lechajim! Op het leven! Het leven
dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden. André Keessen zorgt voor muzikale ondersteuning. De verhaaldienst begint zondag om 16.30 uur en iedere belangstellende is welkom.

‘Uw volk is mijn volk’

Studieavond met ds. Kees
van Velzen in Aalsmeer
Aalsmeer - Op maandag 19 februari is er in Aalsmeer een studieavond met ds. Kees van Velzen, spreker voor de stichting
Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is:
Uw volk is mijn volk en uw God is
mijn God. De bijeenkomst vindt
plaats in Gebouw Mendel aan
de Zwarteweg 98. De aanvang is
20.00 uur en de toegang is gratis.
Het levensverhaal van Ruth is fascinerend en bijzonder geleid door
de Here. Geen toevalligheid dat
zij trouwt met een zoon van Naomi en met haar meegaat, terug
naar Israël. Ook is het geen toeval dat Ruth langs de akker van
Boaz voedsel zoekt. Het brengt
een grote wending in haar leven en dat van haar schoonmoeder Naomi. Doordat Ruth trouwt
met Boaz komt zij in de geslachtslijn van de Here Jezus en wordt
zij een schakel is in Gods verlossingsplan met de mensheid. En
het Israël van de dagen van Ruth
is nog hetzelfde volk Israël van
deze tijd. Ds. Kees van Velzen zal
hierover spreken dat Gods volk Israël nog steeds een grote en blij-

vende rol speelt in Gods heilsplan
met de wereld. Ook het Nieuwe
Testament getuigt daar van.
Veelgevraagd spreker
Ds. van Velzen werkte bij de Evangelische Omroep jarenlang als
hoofd van de afdeling Nazorg en
was betrokken bij de Nederland
Zingt-avonden. Zijn persoonlijke bediening is onderwijs en coaching. Zijn talenten daarvoor kon
hij eerder benutten als voorganger in Antwerpen en Lelystad. Hij
is een veelgevraagd spreker en
spreekt regelmatig voor Christenen voor Israël.

Ganzen dansen op het ijs

Aalsmeer - Ze lijken te dansen op het ijs, de twee ganzen op bijgaande foto. Hup, de pootjes de lucht in... In de Poel, bij het pad achter de
Oosteinderweg, fotografeerde Ria Scheewe uit Aalsmeer dit leuke tafereel. De ganzen hadden duidelijk niet gerekend op glad ijs.
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Aalsmeer. Voor de komst van dit
hotel moet het bestemmingsplan aangepast worden, want dit
is natuurlijk niet geheel in overeenstemming met de thans geldende
bedrijvenbestemming.
De plannen van hotel De Zwerm
voorzien in een hotel met maximaal 500 kamers, congres- en
vergaderruimten in combinatie
met ondersteunende voorzieningen, zoals een lobby, fitnessruimte, amusementsruimte, restaurant en café/bar, en de bouw
van een parkeervoorziening met
circa 2.200 parkeerplaatsen. Volgens het hotelconcept is 40% van
de kamer bedoeld voor ‘sleep fly’,
dat voorziet in een arrangement
waarbij het gebruik van langparkeren wordt gecombineerd met
één of meerdere hotelovernachtingen (een Schiphol-gerelateerde activiteit), en 60 % voor de zakelijke markt voor de omliggende
ondernemingen voor gasten van
bedrijven in en rond Green Park
Aalsmeer. Voor wat de bouwhoogte geldt dat het hotel langs
de N201 een hoogteaccent zal
hebben van 24 meter. In de structuurvisie GPA 2016 is de bouwhoogte gesteld op 20 meter, dus
de bestemming moet aangepast
worden, evenals voor de grootte
van het hotel. Het beoogde beZwembad aan het water
bouwingspercentage van 85%
Het bouwen van woningen is overschrijdt het maximaal toeeveneens het onderwerp van gestane percentage van 70%, die
gesprek bij agendapunt vijf. Ge- was vastgesteld om op het terrein
praat wordt over de bouw van voldoende ruimte over te houzeven woningen op het perceel den parkeren en opslag. In dit geaan de Kudelstaartseweg 60. De- val achten de bestuurders de 85%
ze locatie aan de Westeinderplas- aanvaardbaar, omdat een belangsen ligt al zeker tien jaar braak en rijk deel van de bebouwing benu lijkt dan toch eindelijk het tij trekking heeft op een te bouwen
te keren. In oktober 2016 is een parkeervoorziening.
aanvraag omgevingsvergunning
ingediend voor de bouw van ze- Atletiekbaan
ven grondgebonden woningen Laatste onderwerp op de agen(met de mogelijkheid van kel- da is de raadsbrief over de stand
ders), waarvan 1 woning met van zaken voor renovatie van de
zwembad en privé-aanleghaven atletiekbaan. De vergaderavond
inclusief steigers. Aan de fracties wordt besloten met informatie
wordt gevraagd de verklaring van over de regionale samenwerking
geen bedenkingen af te geven, en het vragenkwartier. De verzodat de omgevingsvergunning wachting is sluiting om 23.00 uur.
kan worden verleend. Het ge- Belangstellenden zijn dinsdag 20
heel wordt nog voor de duur van februari vanaf 20.00 uur welkom,
zes weken ter inzage gelegd met er is plaats op de publieke tribude mogelijkheid tot het indienen ne. De vergadering kan ook gevan beroep.
volgd worden via de livestream
op de site van de gemeente:
Hotel De Zwerm
www.aalsmeer.nl. Op donderdag
Over grootschalig overnach- 22 februari hebben de fracties
ten en parkeren gaat het een na vrij. De vergadering van de comlaatste onderwerp op de agen- missie Maatschappij en Bestuur
da: Hotel De Zwerm in Greenpark deze avond gaat niet door.

Uiterweg, Machineweg, Kudelstaartseweg en Green Park

Commissievergadering over bouw
woningen en hotel met 500 kamers

De fracties wacht aanstaande dinsdag 20 februari een pittig
avondje vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis. Om
20.00 uur neemt voorzitter Dirk van Willegen de voorzittershamer ter hand voor de vergadering van de commissie Ruimte en
Economie. Zeven best omvangrijke onderwerpen staan ter behandeling op de agenda.
Aalsmeer - Allereerst komt de
zesde herziening van de bestemmingsplannen Uiterweg 93 en
Uiterweg 401 (wijziging woningen en woonarken) aan de orde.
Op nummer 401 gaat het inmiddels gesloopte dubbele woonhuis vervangen worden door
een vrijstaande woning met parkeerkelder en zwembad, een privéhaven, een boothuis, een gefundeerde weg op eigen terrein
en drie woonarken.
Daarnaast worden de twee bestaande permanent bewoonde woonarken binnen de grens
van het perceel verplaatst en
vernieuwd. Aan de Uiterweg
93 liggen momenteel meerdere woonarken die permanent bewoond mogen worden.
Een van de arken hier gaat verplaatst worden naar het perceel
op nummer 401 en wordt eveneens vernieuwd. Op nummer 93

wordt deze ligplaats verwijderd,
er mag dus geen nieuwe woonark meer bij komen.
Woningen Machineweg
Over wonen gaat ook het volgende agendapunt. Vaststellen
bestemmingsplan Nieuw Oosteinde – Machineweg. De 44
huurhuizen aan de Machineweg zijn vorig jaar gesloopt en
woningbouwvereniging Eigen
Haard wil hiervoor in de plaats
63 woningen bouwen. De gemeente is voornemens om onder voorwaarden mee te werken
aan de gewenste nieuwbouw,
die niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Er dient
dus een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. Het is
te hopen dat de vaststelling de
stap is voor snelle(re) actie, want
het kale stuk grond blijft triest
om te zien.

Collegeverantwoording 2014 tot 2018

Voorzieningenniveau omhoog en
lasten inwoners omlaag!
Aalsmeer - Afgelopen vier jaar
investeerde de gemeente flink in
het voorzieningenniveau, terwijl
de lasten voor inwoners omlaag
gingen.
Dat staat in de collegeverantwoording 2014-2018. Nu de collegeperiode ten einde loopt is
het tijd om terug te blikken en
verantwoording af te leggen. Het
college werkte samen met de
raad, inwoners en ondernemers
hard en heeft het grootste deel
van het collegeprogramma uitgevoerd. Met het collegeprogramma ‘Samen voor Aalsmeer: zorgzaam, leefbaar en ondernemend’
wilde het college bij de start in
2014 een stevig fundament voor
de toekomst leggen. De grootste opgaven waren de decentralisaties in de zorg goed vormgeven, het ondernemersklimaat en
de leefbaarheid in de gemeente

verbeteren en de financiële risico’s terugbrengen.
Speerpunten
In 2015 kreeg de gemeente er
van het Rijk, tegelijk met een forse bezuiniging, een fors pakket
aan zorgtaken bij. Het was een
uitdaging om dit goed en tijdig
voor elkaar te krijgen. Uitgangspunt is efficiënte, goede zorg en
ondersteuning bieden aan mensen die het nodig hebben en
voorkomen dat mensen buiten
de boot vallen.
Daarnaast had dit college veel
aandacht voor economie. De recessie was in 2014 weliswaar
voorbij, maar de economie is
nog steeds onvoorspelbaar. Om
de economische positie van
Aalsmeer in de regio te versterken zette de gemeente in op het
verbeteren van het ondernemers-

Day for Change levert
mooi bedrag op
Kudelstaart - Afgelopen zondag 11 februari organiseerden
Alkwin-leerlingen Iris, Lianne,
Lotte en Suus een high tea met
bingo en swingo voor het goede doel. Ze haalden hiermee €
330,- op. De 3VWO+ meiden hadden vanuit school de opdracht
gekregen om voor Stichting Day

for Change een benefietactie op
touw te zetten.
Met een microkrediet vanuit
school van € 30,- moesten ze een
ondernemersplan opstellen en
winst maken voor Stichting Day
for a Change. Een financieel educatieproject waarin wereldburgerschap, ondernemerschap én

en vestigingsklimaat. Ook maakte
zij samen met ondernemers plannen om recreatie en toerisme verder te ontwikkelen en stelde zij
nieuw duurzaamheidsbeleid op.
Leefbaarheid
Om een aantrekkelijke gemeente
te blijven heeft de gemeente stevig geïnvesteerd in leefbaarheid.
Dat vertaalde zich in woningbouwprojecten voor specifieke doelgroepen, het wegwerken
van achterstallig onderhoud aan
groen en wegen en renovatie en
bouw van tal van (nieuwe) recreatieve voorzieningen. Verder zoekt
de gemeente naar een betere balans met betrekking tot Schiphol,
omdat volgens veel inwoners de
grenzen van de groei zijn bereikt.
Uitgangspunt bij alle onderwerpen is een solide begroting en lagere lasten voor inwoners.
omgaan met geld aan de orde
komen. Zuurbier & Co had aan
de Mijnsherenweg in Kudelstaart
een ruimte beschikbaar gesteld
waar ze zondagmiddag hun gasten konden ontvangen. Ze verwenden iedereen met zoete en
hartige hapjes, thee, koffie en limonade.
De gasten ontbrak het aan niets
en de leerlingen zorgden voor
een gezellige middag. Naast de
bingoronde vielen vooral de
swingo-rondes in de smaak. In
plaats van het draaien en omroe-

Gedragen besluiten
De start van collegeperiode was
niet gemakkelijk. Begin 2015
kondigde burgemeester Jobke Vonk haar vertrek aan. Sinds
mei dat jaar heeft Aalsmeer een
waarnemend
burgemeester.
De collegepartijen hadden de
kleinst mogelijke meerderheid
in de raad en hebben sinds december 2017 geen meerderheid
meer. Ondanks deze verhoudingen heeft de raad met een ruime meerderheid een aantal belangrijke voorstellen gesteund.
Op de site van de gemeente is
meer te lezen over wat er is bereikt en waar nog aan wordt gewerkt

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

pen van cijfers werden liedjes gedraaid. Er was een ronde met moderne nummers, maar ook kwamen de mooiste klassiekers voorbij. De gelukkige winnaars gingen naar huis met prijspakketjes
die samengesteld werden door
giften van onder andere Marskramer en Albert Heijn. Als hoofdprijs mochten ze een lunchbon
cadeau doen, beschikbaar gesteld door Café Op de Hoek uit
Kudelstaart. Daar waren de meiden en vooral de prijswinnaar uit
Uithoorn erg blij mee.

Op weg naar de stembus!

Binding en Dock brengen
verkiezingen dichterbij
Aalsmeer - Op woensdag 21 februari organiseren De Binding
en Dock speciaal voor jongeren
uit Aalsmeer en Kudelstaart een
informatiebijeenkomst over de
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Om 19.00 uur worden
geïnteresseerden verwelkomd in
Centrum N201 aan de Zwarteweg
om vervolgens mee te doen met
een leuk en laagdrempelig programma over de rol van de gemeenteraad en het kiezen van
een politieke partij. De verkiezingsspecial ‘Jouw stem telt!’ is
ontwikkeld door ProDemos, dat
zich richt op politieke participatie
door burgers. De Binding, Dock
en ProDemos vinden het belangrijk dat alle jongeren die de lokale
politiek misschien niet op de voet
volgen, maar er wel iets meer
over willen weten, op een toegankelijke manier geïnformeerd
worden. Met de bijeenkomst willen de initiatiefnemers hen stimuleren om gebruik te maken
van hun stemrecht of wanneer zij
nog geen 18 zijn, laten zien hoe
zij toch hun mening kunnen laten
horen en mee kunnen praten.
Lokale onderwerpen
Tijdens de bijeenkomst leren de
deelnemers waar de gemeenteraad over beslist en gaan ze aan

de slag met lokale onderwerpen
die voor hen van belang zijn. De
bezoekers worden op een luchtige manier geïnformeerd over de
gemeenteraadsverkiezingen. Zo
leren de deelnemers het verschil
tussen ‘feit en fabel’, spelen ze de
politieke bingo en denken ze na
over hun eigen standpunten tijdens ‘over de lijn’. Een belangrijk onderdeel is een gesprek met
raadsleden. Op 21 februari zullen
er vertegenwoordigers van verschillende partijen aanwezig zijn.
Hulp bij het stemmen
Iedereen heeft te maken met politiek. Maar terwijl veel burgers
in Nederland kritisch en zich betrokken voelen, zijn er ook groepen burgers die geen vertrouwen
hebben in de overheid of in hun
eigen vermogen om invloed uit
te oefenen. Met de informatiebijeenkomsten proberen de organisatoren juist die doelgroepen
te bereiken. Met als doel dat ook
zij het gevoel krijgen dat hun mening er mag zijn en dat je niet gestudeerd hoeft te hebben om betrokken te zijn bij onze democratische rechtsstaat.
De bijeenkomst op woensdag
21 februari voor jongeren is van
19.00 tot 21.00 uur in N201 aan
de Zwarteweg 90.

Geen eerlijke prijs in bloemenindustrie

Power Flower Girls in actie
voor leefbaar loon in Afrika
Aalsmeer - Op dinsdagmiddag
13 februari, de dag vóór Valentijnsdag, bezocht de stoere Afrikaanse vrouwenrapgroep de Power Flower Girls het Praamplein
en verzorgde een optreden. De
ludieke actie maakte onderdeel
uit van de nieuwe campagne van
Hivos ‘Small Change Big Deal’ die
aandacht vraagt voor de tienduizenden vrouwen die werkzaam
zijn in de Oost-Afrikaanse bloemenindustrie en daar geen leefbaar loon voor krijgen.
Geen leefbaar loon
Het merendeel van de rozen dat
in Nederland verkocht wordt,
komt uit Kenia en Ethiopië. Tienduizenden vrouwen die werken
in de Oost-Afrikaanse bloemenindustrie krijgen geen leefbaar
loon, waardoor ze niet kunnen
voorzien in hun primaire levensbehoeften. Dat maakt dat er momenteel geen eerlijke prijs voor
rozen wordt betaald. Hivos liet
berekenen welk bedrag gemiddeld nodig is per bosje van 10 rozen in de supermarkt om de Afri-

kaanse bloemenpluksters een
leefbaar loon te kunnen betalen:
13 cent.
Vrouwenrapgroep
Power Flower Girls is een stoere Afrikaanse vrouwenrapgroep
die door muziek strijdt voor een
leefbaar loon voor deze Afrikaanse bloemenpluksters. In het kader
van de campagne ‘Small Change
Big Deal’ brengen zij rondom Valentijnsdag hun videoclip ‘Small
Change Big Deal’ uit, waarin ze
verhaal halen bij de rozenteler, de
veiling, de supermarkt en de consument. “Als we die 13 cent verdelen over alle betrokken schakels in de keten van kwekers, handelaren, supermarkten en consumenten is dat maar een paar cent
per schakel. Zo kan een kleine
verandering een groot verschil
maken”, aldus Caroline Wildeman
van Hivos. De meeste mensen
weten nog altijd niet dat het bosje rozen dat ze in de supermarkt
kopen meestal geen eerlijke prijs
heeft.
Foto: Aatjan Renders
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routes en het verbeteren van een
aantal bestaande routes in de Metropoolregio Amsterdam. Met de
opkomst van de e-bike wordt het
steeds vanzelfsprekender om de
fiets ook voor langere afstanden
dan binnenstedelijke ritjes te gebruiken. Dat zien we ook terug in
de groeiende aantallen en in de
toenemende ritafstand die met
deze fietsen wordt afgelegd. We
gaan nu snel aan de slag om een
snel, comfortabel en aantrekkelijk
fietsnetwerk in de Metropoolregio te realiseren.”

Metropoolregio bundelt investeringen
oo hoog aa dig fiets o tenet e
Eén samenhangend en hoogwaardig fietsroutenetwerk, waarop
fietsers vlot tussen de stedelijke kernen en vanuit het stedelijke
gebied de natuur in kunnen fietsen. Mét aandacht voor beleving,
bewegwijzering, herkenbaarheid en veiligheid. Dat is de ambitie van de bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam (MRA),
die daarmee willen bijdragen aan een goed bereikbare, duurzame en gezonde regio. Tot en met 2020 is hiervoor al 30 miljoen euro gereserveerd. Maar de bestuurders willen verder gaan en het
complete netwerk in 2025 klaar hebben.
Amstelland - Op 7 februari hebben de Vervoerregio Amsterdam,
provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam en Rijkswaterstaat een intentieverklaring getekend om dit fietsnetwerk volledig te gaan realiseren. Met het
programma ‘Metropolitane Fietsroutes’ tonen de partijen in de
Metropoolregio de gezamenlijke ambitie om de bereikbaarheid
en toegankelijkheid van stedelijke gebieden en het tussenliggende vrije landschap te verbeteren.
Eén netwerk
Er komt één aantrekkelijk net-

werk van fietsroutes waarop fietsers voor zowel werk als recreatie
vlot van stad naar stad en van stad
naar het dichtbije vrije landschap
kunnen fietsen. Doordat het huidige netwerk in kaart is gebracht,
is een goed beeld ontstaan van
de kwaliteit van de huidige routes en de investeringen die nodig zijn om de ambitie te realiseren. Het vernieuwde fietsnetwerk
- de metropolitane fietsroutes wordt in stappen gerealiseerd. Er
is al met diverse projecten gestart.
Zo wordt op dit moment de fietsroute tussen Amsterdam en Amstelveen verbeterd en ook aan de
route naar het vliegveld van Lely-

Metropoolregio Amsterdam
Binnen de Metropoolregio Amsterdam werken 2 provincies, 33
gemeenten (waaronder Aalsmeer,
Amstelveen en Uithoorn) en de
Vervoerregio Amsterdam vanuit
een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor
wonen, werken en recreëren. Kijk
ook op www.metropoolregioamsterdam.nl

Verkeersveiligheid in het geding

Conditie Aardbeienbrug
is erg slecht
Regio - Het was Henk ‘rondvaart’
van Leeuwen al opgevallen. “Een
tijdelijke stremming van de Aardbeienbrug?”, zo vroeg hij zich af.
“Een semi-permanente doorvaarthoogte verlaging van 20
centimeter. Dus nu nog 90 centimeter doorvaarthoogte totdat de
brug vervangen wordt! Waarom
weten wij dat niet?” Er kwamen
diverse reacties en positief waren
deze over het algemeen niet. Het
blijkt een noodzakelijk ingreep te
zijn, zo laat de gemeente weten:
Direct voorziening
“Bij een recente inspectie van
Aardbeienbrug is gebleken dat
de conditie van deze brug zo
slecht is dat de verkeersveiligheid
voor zwaarder verkeer in het geding is. Om de bereikbaarheid
van ‘de tweede helft’ van deze

Wethouder Aalsmeer
Aalsmeer Wethouder Verkeer en
Vervoer Robbert Jan van Duijn:
“Ik ben heel blij dat alle partijen
stad wordt momenteel hard ge- dezelfde kant op willen. Deze inwerkt. Het Spoorbaanpad in Al- tentieverklaring toont aan dat almere wordt dit jaar nog op de- le Metropoolregiopartijen het belen verbreed en eind 2018 starten lang van de fiets zien om deze rewerkzaamheden aan de fietsroute gio bereikbaar en gezond houHaarlem-Amsterdam, ter hoogte den. Het is een enorme stap richvan Halfweg. De fietspaden wor- ting realisatie van ontbrekenden verbreed en er komen twee de fietsroutes en het verbeteren
fietsstraten parallel aan de A200. van een aantal bestaande rouDe werkzaamheden aan de fiets- tes in gemeente Aalsmeer. Van de
route langs het oude N201 tracé 30 miljoen euro van de MRA gaat
langs de nieuwe busbaan tussen meer dan 11 miljoen euro naar
Uithoorn, Aalsmeer en Hoofddorp ons gebied. Zo krijgen we betere verbinding met Amsterdam,
gaan in 2019 van start.
Schiphol, Uithoorn en Haarlemmermeer. Met de opkomst van de
Binnenstedelijke ritjes
Portefeuillehouder Verkeer van e-bike wordt het steeds vanzelfde Vervoerregio Derk Reneman, sprekender om de fiets ook voor
bestuurlijk trekker van het pro- langere afstanden dan binnengramma binnen de MRA: “Ik ben stedelijke ritjes te gebruiken. Dat
heel blij dat we allemaal dezelf- zien we ook terug in de groeiende kant op willen. Deze intentie- de aantallen en in de toenemenverklaring toont aan dat alle Me- de ritafstand die met deze fietsen
tropoolregiopartijen het belang wordt afgelegd. We gaan nu snel
van de fiets zien om deze regio aan de slag om een snel, comforbereikbaar en gezond houden. tabel en aantrekkelijk fietsnetHet is een enorme stap richting werk in de Metropoolregio te re- Aalsmeer - In een woning aan de
Oosteinderweg is maandag 12 ferealisatie van ontbrekende fiets- aliseren.”
bruari rond half acht in de avond
brand ontstaan.
De brandweer van Aalsmeer is samen met een team van Amstelveen met meerdere voertuigen
ter plaatse gegaan om de brand
te blussen. Rond negen uur was
Aalsmeer - Bijzonder noem- deze manier makkelijk het per- de brand geblust. De brand was
de een bewoonster van het Cen- ceel van de bewoners kunnen be- ontstaan in de spouwmuur van
trum de nieuwe plaatsen van de treden. Dus daarom zijn de lichtlantaarnpalen in de Gedempte masten van de gevels weggeSloot. Ze staan ineens midden op haald. De bewoners hebben dit
de stoep. “Erg onpraktisch”, laat ze probleem aangegeven tijdens de
weten.
inloopavond. 2. Een gedeelte van
De opmerking maar eens bij de het trottoir is eigen terrein. Dit
gemeente neergelegd. Is het be- (de kadastrale grens) is buiten nakend dat de nieuwe lantaarnpa- tuurlijk niet waarneembaar. Dus
len in de Gedempte Sloot midden ze zijn verplaatst richting openop de stoep zijn geplaatst? En ja baar terrein. Door de verplaatsing
hoor, dat is bekend en hier is be- van de lichtmasten is er een smalwust voor gekozen:
ler voetpad ontstaan, maar het
“De lichtmasten zijn om een twee voetpad aan de andere zijde is
redenen verplaatst: 1. Ze stonden 1.40 meter. Voor de andere lichttegen de gevels aan van de gara- mast is voldoende ruimte tussenges en schuren. Hierdoor waren door, maar ook hiervoor geldt dat
ze opklimbaar voor ongewenste er aan de andere kant een voetpersonen. Inbrekers zouden op pad van 1.40 meter ligt.”

Aalsmeer - Op de Bosrandweg,
nabij de manege, zijn bij een kettingbotsing afgelopen maandag
12 februari in de middag meerdere voertuigen betrokken.
Hierbij zijn twee personen gewond geraakt. De bestuurster
van de laatste auto kon de portier
niet meer open krijgen en hiervoor heeft de brandweer hulp

verleend. De bestuurster en het
kindje zijn nagekeken door het
ambulancepersoneel en vervolgens vervoerd naar het ziekenhuis. Bij het ongeval raakten vier
auto’s beschadigd. De verkeersongevallenanalyse van de politie
doet onderzoek naar de oorzaak
van het ongeval.
Foto: Davey Photography

Onverwacht
dagje vrij

ten met hulp van een groep ouders aan het schoonmaken waren
en een monteur zich boog over
de lekkage, konden de leerlingen
heerlijk (buiten) spelen. Zij vonden dit onverwachte dagje vrij
natuurlijk helemaal niet erg...

Aalsmeer - In de vroege ochtend van dinsdag 13 februari is
de brandweer van Aalsmeer uitgerukt voor wateroverlast bij basisschool Samen Een in het Centrum. In de installatieruimte was
een lekkage ontstaan. Hierdoor
was een flink gedeelte van de
gang blank komen te staan. De
brandweer heeft de lekkage gestopt en de grootste gevaren
weggenomen. Het schoolbestuur
kon niets anders doen dan besluiten om de school deze dag dicht
te houden. Terwijl de leerkrach-

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Vervangen in 2019
De definitieve restauratie/vervanging van alle bruggen in de Uiterweg staat gepland voor 2019. Deze planning is door de complexiteit (onder andere doodlopende weg) en het verplichte aanbestedingstraject niet te versnellen.
Daarom wordt op dit moment
onderzocht óf en op welke wijze
de doorvaarthoogte van de Aardbeienbrug op korte termijn weer
verhoogd kan worden.

Lastige brand in woning
aan de Oosteinderweg

Lantaarnpalen in Gedempte
loot o e oe e laatst

2 Gewonden na botsing
4 auto’s op Bosrandweg

doodlopende weg veilig te stellen – met name voor hulpdiensten – heeft de gemeente besloten per direct een voorziening
aan de brug aan te brengen. Consequentie van deze noodvoorziening is dat de doorvaarthoogte
van de brug tijdelijk met 16 centimeter is verlaagd.”

de schoorsteen. Om de brand
goed te kunnen blussen moest
een deel van de schoorsteen en
het dak verwijderd worden. Dit
heeft aanzienlijke schade opgeleverd.
Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.
Foto: VTF

Kinderheld brandweerman
Sam live in Schouwburg
Amstelveen - Kinderheld Brandweerman Sam, bekend van RTL
Telekids, staat met zijn trouwe
brandweerwagen Jupiter op zondag 25 februari in Schouwburg
Amstelveen met de succesvolle familievoorstelling ‘Sam redt
het Circus’. Wegens groot succes
is er een extra voorstelling om
16.00 uur! Samen met zijn vrienden beleeft Brandweerman Sam
weer een spannend avontuur
is door de dieven compleet leeg in het theater. Dit keer komt het
gehaald. Alle apparatuur, machi- circus naar Piekepolder. De Cirnes, gereedschappen en materia- cusdirecteur heeft alles voorbelen zijn gestolen. De diefstal moet reid en kijkt uit naar een fantastidaarom redelijk wat tijd in beslag sche show, maar de ondeugende
Aalsmeer - In de nacht van dins- genomen hebben. Mogelijk zijn Norbert Puk weet de boel al snel
dag 13 op woensdag 14 februa- er getuigen. Zij worden verzocht in de war te schoppen. Gelukkig
ri is ingebroken in de in de Roer- contact op te nemen met de po- staat Brandweerman Sam met
domplaan geparkeerde ‘werkbus’ litie via 0900-8844 of anoniem via zijn team altijd paraat. Deze voorvan Tino Gommans. De bestelbus 0800-7000.
stelling, boordevol vrolijke mu-

e
s leeg
geroofd!

ziek, dans en humor, is geschikt
voor het hele gezin.
Kom verkleed
Brandweerman Sam nodigt alle bezoekers uit om verkleed als
brandweerman of circusartiest
naar het theater te komen. Na de
voorstelling komen Sam en zijn
vrienden natuurlijk naar de foyer voor een uitgebreide meet &
greet. Deze vrolijke familievoorstelling is een productie van Van
Hoorne Entertainment. Zondag 25 februari om 14.00 (laatste
kaarten) en 16.00 uur (extra voorstelling), bij Schouwburg Amstelveen, Stadsplein 100. Kaartprijs
vanaf €17,75, exclusief reserveringskosten. Reserveringen via:
www.schouwburgamstelveen.nl
of telefonisch via 020 5475175.
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Burgemeester en wethouders zijn voorstander!

Haalbaarheidsonderzoek naar 2e
supermarkt in Kudelstaart
Kudelstaart - Het college is
voorstander van de komst van
een tweede supermarkt in Kudelstaart en onderzoekt momenteel de haalbaarheid en ruimtelijke inpasbaarheid daarvan. Onderzoek wijst uit dat een tweede supermarkt in Kudelstaart het
beste past op de locatie van basisschool De Graankorrel. Deze locatie heeft de voorkeur boven de voormalige locatie van de

bibliotheek in de Graaf Willemlaan, met name omdat de toegevoegde waarde voor de bestaande winkelstructuur het grootst is.
Daarnaast is er een maatschappelijk initiatief voor de vestiging van
een gezondheidscentrum op de
voormalige bibliotheeklocatie.
Een supermarkt op de Graankorrellocatie is alleen mogelijk bij
verhuizing van de basisschool
naar een andere locatie, eventu-

eel in combinatie met andere onderwijsvoorzieningen. Hierover
vindt overleg plaats met de betrokken schoolbesturen. Betere
spreiding en bereikbaarheid van
scholen zijn uitgangspunten bij
de zoektocht naar een nieuwe locatie.
Hoofdweg-Zuid
Naar aanleiding van een verzoek
van initiatiefnemer en eigenaren

Vrolijke gezichten bij de afvaardiging van alle betrokken partijen bij dit unieke project. In willekeurige volgorde: Integraal Kind Centrum IKC Triade: Paul Bronstring (schoolbestuur Jongleren), Monic van Diemen (kinderopvang Solidoe), Fertiplant: Harry Loos, ESA: Marten van Maastrigt (directeur), Infinitus: Wybe Theijse en Jeroen
Roos (adviseurs), NLDC datacenter: Jeroen Vollmuller, Richard van Leeuwen (energie coördinator bij de gemeente) en Jop Kluis (wethouder).

Duurzame energie-uitwisseling

Uniek: Project warmte-koude
uitwisseling Hornmeer
In de gemeenteraad van donderdag 1 februari is besloten om een
investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de aanpassingen
van de installaties van het Sportcentrum De Waterlelie ten behoeve van aansluiting op het te realiseren energie-uitwisselingsnet. Hiermee is weer een grote stap gezet in het unieke project:
‘Warmte-koude uitwisseling Hornmeer’.
Aalsmeer - Het NLDC datacenter
in Aalsmeer koelt warmte weg
terwijl bedrijven in de omgeving
warmte gebruiken. Hoe mooi zou
het zijn als hier een duurzame
energie-uitwisseling van warmte en koude kan plaatsvinden?
Met dit unieke project voor Nederland gaat de restwarmte van
het datacenter gebruik worden
om de nieuwe school (Triade), de
nieuwe sporthal en het zwembad, op- en overslagruimten van
potplantenbedrijf Fertiplant en
later ook de geplande eengezinswoningen op het voormalige
VVA-terrein in de Hornmeer te
verwarmen. Het datacenter krijgt
hier koude voor terug. Een prachtig duurzaam initiatief van al deze partijen.

Innovatiesubsidie
Omdat dit project zo uniek is
heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hier vorig jaar
ook een eenmalige Demonstratie
Energie-innovatiesubsidie
van
450.000 euro voor afgegeven. Deze subsidie wordt jaarlijks maar
aan tien duurzame innovaties in
Nederland gegeven. Eén daarvan
is naar dit mooie project gegaan.

der Jop Kluis met duurzaamheid
in de portefeuille. “De rol van de
gemeente in dit project is nihil.
Het zijn alle betrokken partijen
die elkaar gevonden hebben en
elkaar gelukkig niet meer losgelaten hebben.”

Voorbeeldproject
Kindcentrum Triade wordt dus
gasloos en hier zijn De Wegwijzer, De Hoeksteen en Solidoe heel
tevreden over. “Als school heb je
toch een voorbeeld-functie. Het
project heeft ook een grote educatieve waarde”, aldus Paul Bronstring. Fertiplant heeft aangehaakt omdat zij, zoals een van de
eigenaren Harry Loos vertelde, als
Veel inzet alle betrokkenen
groen bedrijf haar maatschappeHet project vergde een lange lijke verantwoording wil nemen.
adem en veel inzet van alle be- Jeroen Vollmuller van het NLDC
trokken partijen, zo werd dui- datacenter noemde het een slimdelijk tijdens de persconferen- me en nuttige samenwerking en
tie afgelopen dinsdag 13 febru- zei te hopen dat dit voorbeeldari. Daarom ook de vrolijke ge- project een vervolg krijg. Eerst
zichten van alle betrokkenen en maar natuurlijk deze uitdaging
de trots voor allen van wethou- ten uitvoer brengen. Het datacen-

langs de Hoofdweg-Zuid is een
quickscan uitgevoerd om te beoordelen of dit verouderde glastuinbouwgebied kan worden getransformeerd naar een nieuwe
woonwijk met eventueel maatschappelijke voorzieningen als
onderwijs en kinderopvang. De
conclusie luidt dat woningbouw
bijdraagt aan realisatie van doelstellingen uit de woonvisie, voorziet in de woningbehoefte en
het gebied een kwaliteitsimpuls
geeft.
Realisatie van onderwijsvoorzieningen op deze locatie levert
ook een bijdrage aan een betere spreiding van scholen binnen
Kudelstaart. Het college wil daarom de planvorming voor dit gebied starten. Gestart wordt met
het sluiten van een voorovereenkomst tussen initiatiefnemer en
gemeente, waarin onder andere
afspraken gemaakt over de rolverdeling in de samenwerking
en de wijze waarop participatie
plaatsvindt van direct omwonenden, inwoners en andere belanghebbenden.

Drieling Delwel volwassen

Aalsmeer - Op 4 januari van dit
jaar werd de in 1997 geboren
drieling Delwel precies eenentwintig jaar. Volwassen dus! Voor
de gelegenheid worden Roy,
Naomi en Kim geïnterviewd. Aan
Verkeersonderzoek
Momenteel vindt tevens onder- de keukentafel zitten ze gebroezoek plaats naar de verkeers- derlijk naast elkaar, samen met
structuur van Kudelstaart en de hun ouders Sarina en Nico. Twee
effecten van voorziene woning- jaar oudere broer Mike had tijbouwontwikkelingen als West- dens het gesprek andere planeinderhage en eventueel Hoofd- nen, maar is nog altijd trots en blij
weg-Zuid. Op basis van de uit- met zijn zusjes en broer.
komsten wordt een integrale af- Moeder begint: “Ze zijn met 35
weging gemaakt welke maatre- weken geboren via de natuurlijke
gelen noodzakelijk zijn om trans- weg in Ziekenhuis Amstelveen.
formatie van Westeinderhage en Roy was 6 pond, Naomi en Kim
Hoofdweg-Zuid naar woning- iets lichter. De meiden zijn eeneibouw mogelijk te maken. Verbe- ig. We wisten al dat we een tweetering van bereikbaarheid en ver- ling kregen, maar bij de echo van
keersveiligheid op bestaande we- veertien weken bleek er ‘nog eentje achter het gordijn’ te zitten, zogen is daarbij een voorwaarde.
als de gynaecoloog letterlijk zei.
De kinderen hebben drie weken
ter heeft in ieder geval nog ge- in het ziekenhuis gelegen voornoeg warmte over. Met dit pro- dat ze mee naar huis mochten.
ject krijgt ongeveer 1/3 deel van De buren hadden geld ingezade ‘overtollige’ warmte in het cen- meld voor drie kinderstoelen. Zo
trum aan de Lakenblekerstraat lief. Maar we kregen ook hulp van
een nuttige bestemming. “Omdat lokale ondernemers en vrienden
het datacenter haar warmte kwijt en familie. Je moet je realiseren
moet, kan er straks ook de hele dat er eenentwintig flesjes melk
winter in het buitenzwembad ge- per dag doorheen gingen en eenzwommen worden”, grapte wet- entwintig luiers! Gelukkig waren
houder Jop Kluis.
het makkelijke kindjes. Met vier
maanden sliepen ze al door. We
Nieuwsgierigheid buitenland
hebben sowieso veel hulp gehad
Een prachtig voorbeeld en een van familie en buren (in het bijmooie manier om wijken aardgas- zonder Sonja en haar destijds 12
loos te maken. Het project is niet jarige dochter Samantha én naalleen in Nederland uniek. Ook in tuurlijk onze moeders).”
het buitenland wordt nieuwsgie- Roy, Naomi en Kim gingen naar
rig gekeken en er worden geïnte- de Peuterspeelzaal, vervolgens
resseerde bezoekers verwacht. “Ik naar basisschool De Wegwijzer
heb al gekscherend gezegd om te en daarna naar De Groenstrook.
zorgen voor goede parkeerplekken voor bussen”, aldus Richard
van Leeuwen, energie coördinator van de gemeente. Het project
vergt overigens wel een behoorlijke investering (totaal zeker 1,5
miljoen euro) en terugverdienen
wordt het pas na 13 tot 14 jaar.

Roy de technische kant, de meiden andere richtingen, waaronder de kookklas (Kim). Vader Nico is sowieso trots op al zijn kinderen. “We hebben er hard voor
moeten werken. Ik had meerdere banen, maar ik weet gewoon
niet beter.” Ook de puberteit zijn
de drie goed doorgekomen.
Leren en werken
De zomervakantie bracht het gezin Delwel door in heel Europa en
later op Terschelling. “Dat was het
leukste”, klinkt het in koor. “We
stonden daar op een camping en
hebben een grote groep vrienden eraan overgehouden.” Kim
gaat er aankomende vakantie opnieuw naartoe. Naomi gaat naar
Kos dit jaar. “Met mijn beste vriendin Demi. Echt zin in.”
En wat doet de drieling momenteel? Roy, de minste prater van de
drie, werkt bij Mika op de Dreef.
“Auto’s wassen en poetsen, drie
dagen in de week. Daarnaast ben
ik zelfstandig ondernemer.” Roy
Delwel Glasbewassing & Schoonmaakdiensten. In de voetsporen dus van vader en broer. Zijn
hobby is uitgaan. Vroeger heeft
hij veel gevoetbald. Naomi werkt
na het behalen van haar MBO diploma Detailhandel, inmiddels
al tweeënhalf jaar bij schoenenzaak van Haren in Hoofddorp: “Ik
heb het er prima naar mijn zin.
Mensen helpen vind ik fijn. Vroeger heb ik gevoetbald en gehandbald. Mijn hobby’s zijn uitgaan, lekker eten en afspreken
met vrienden.” Kim doet MBO Verpleegkunde IG en zit in de ouderenzorg. “Ik werk in Kudelstaart
via Zorgcentrum Aelsmeer en ga
één dag in de week naar school.
Samen met papa heb ik een
paard, dus dat is wel mijn hobby. Maar ik ga ook graag uit hoor.
Festivals enzo. Vroeger heb ik net
als mijn broer en zus gevoetbald,
maar ik deed ook aan turnen en
natuurlijk paardrijden.”
Gezin Delwel is duidelijk zeer
hecht. Op de laatste vraag of het
leuk is om een drieling te zijn antwoorden Roy, Naomi en Kim: “We
zijn er aan gewend en we kunnen
het gelukkig heel goed met elkaar vinden. Ook met Mike hoor.
We hebben het allemaal gewoon
heel gezellig met elkaar. Ons verjaardagsfeest hebben we dan ook
dubbel en dwars gevierd. Volle
bak hier in de tuin. Met al onze
vrienden en familie. Echt super!”
Door Miranda Gommans

Opening in voorjaar 2019
Met dit financiële plaatje in het
achterhoofd is toch het initiatief
doorgezet en is nu zelfs het moment aangebroken dat de aanbesteding voor de uitvoering (onder andere de aanleg van twee
buizen van elk 1.100 meter onder
de Burgemeester Kasteleinweg
door) kan gaan plaatsvinden. Het
liefst zo snel mogelijk, want Kindcentrum Triade heeft een deadline: opening in het voorjaar van
2019. De uitvoering bij het zwembad wordt over het zomerseizoen
getild en is gepland in september.

Weer vrachtwagen klem
bij viaduct Hornweg

Aalsmeer - Het is toch bijna
geen nieuws meer, op weg naar
nummer 200: Op de Hornweg is
maandag 12 februari, rond half
negen in de ochtend weer eens
een vrachtwagen tegen het viaduct gebotst. Ook deze bestuurder had de hoogte van zijn voertuig verkeerd ingeschat. Hij dacht
met zijn wagen onder het viaduct door te kunnen. De vrachtauto bleek toch een tikkeltje hoger en de bestuurder reed met de
bovenkant van zijn voertuig tegen het viaduct. Het vrachtwagentje raakte hierdoor zwaar beschadigd. De bestuurder is door
ambulancepersoneel ter plaatse
nagekeken. De vrachtauto heeft
behoorlijke schade opgelopen.
Foto: VTF - Laurens Niezen
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Nieuwe overbrengauto
uitvaartzorg De Meer

Nummer 1 in klantvriendelijkheid!

Gouden medaille voor
Cor Millenaar Mercedes
Aalsmeer - De Mercedes-Benz
servicevestiging Cor Millenaar in
Aalsmeer is onderscheiden met
de gouden Klant Nr. 1 medaille.
Cor Millenaar kreeg de prestigieuze onderscheiding omdat het
bedrijf opvalt door de zeer hoge
mate van klanttevredenheid. Dit
heeft topprioriteit bij MercedesBenz Cars. Klanttevredenheid is
namelijk de basis voor een ‘Best
Customer Experience’. Daarbij
zijn tevreden klanten belangrijke
merkambassadeurs.
Klanttevredenheid is vooral belangrijk omdat dit hét startpunt
voor loyaliteit is. Daarom onderzoekt Mercedes-Benz Cars de mate van tevredenheid van klanten al meer dan 20 jaar. Via online vragenlijsten kunnen klanten
zich uitspreken over de kwaliteit
van de dienstverlening van Mercedes-Benz Cars. Ook kunnen ze
verbeterpunten aangeven. Zo
vervullen klanten een actieve rol
bij het verder verbeteren van de
dienstverlening van het merk.
Klant altijd op Nr. 1
De essentie van Klant Nr. 1 is dat
klanttevredenheid structureel is
geïntegreerd in alle processen
bij een dealerbedrijf. Alles moet
kloppen: van eerste contact,
proefrit en offerte tot de aflevering van de auto en daarna de uitvoering van onderhoud en reparatie. Alle Mercedes-Benz medewerkers worden hier intensief op
getraind.
Bij de uitreiking van de Klant Nr.
1 Awards bleek wederom dat de
complete Mercedes-Benz Cars organisatie van Cor Millenaar zeer
goed scoort als het gaat om de
kwaliteit van de dienstverlening.
Mercedes-Benz servicevestiging
Cor Millenaar aan de Oosteinder-

weg sprong er uit met zeer hoge waarderingscijfers van klanten. Daarvoor kreeg directeur
Cor Millenaar de gouden Klant
Nr. 1 medaille overhandigd. Millenaar over de onderscheiding:
“Wij werken volgens een duidelijke manier: hoe wil je als klant
worden behandeld? Dat is bij ons
iets natuurlijks. Elke klant die bij
ons binnenkomt, wordt opgewekt begroet en komt snel bij de
juiste persoon terecht. Wij hebben bovendien een ‘open werkplaats’. Klanten kunnen precies
zien wat er met hun auto gebeurt en de monteurs geven
graag een toelichting. Open communicatie staat bij ons altijd centraal. Als een klant een prijsopgave krijgt, volgen daar geen verrassingen uit bijvoorbeeld. En het
zijn ook de kleine dingen die het
doen. Wij hebben ook een prettige wachtruimte én goede koffie.”
Hoge scores als startpunt
De Mercedes-Benz Klant Nr. 1
Awards werden dit jaar voor de
elfde keer toegekend. Eberhard
Kern, Managing Director Mercedes-Benz Cars Nederland, reikte de prijzen uit en zei daarbij
het volgende: “De complete Nederlandse dealerorganisatie zet
zich dagelijks om ons merkmotto ‘Das Beste oder Nichts’ waar
te maken. Dat doen we met topproducten en met service van het
hoogste niveau. Onze dienstverlening is allesomvattend en ontzorgend. En we zorgen ervoor dat
onze klanten zich thuisvoelen bij
Mercedes-Benz. We zijn trots op
de hoge cijfers die we van onze
klanten krijgen. Toch zien we die
vooral als startpunt. We blijven
ook in 2018 werken aan nóg beter.”

In de Zijdstraat, naast molen De Leeuw

Aalsmeer - Vanaf aankomende
dinsdag is de Zijdstraat een damesmodezaak rijker; DiEMode
opent haar deuren naast de molen op nummer 26a. Eigenaresse
Emmy Huis zet de laatste puntjes op de i in haar, nog naar verf
ruikende, winkel en het is een komen en gaan van monteurs (het
alarm wordt aangesloten), leveranciers (stoelen en paspoppen
worden aangeleverd) en nieuwsgierige voorbijgangers (‘wanneer
ga je open, Em?’) Het plafond en
de vloer is zwart en voor de rest
is alles wit. “Ik ga ook alleen maar
wit, zwart en grijze kleding verkopen.” Begint Emmy. “Dat is een
bewuste keuze. Ik vind het zelf
mooi.” Op de vraag hoe het idee
ontstaan is van het beginnen van
een winkel zegt ze het volgende:
“Een paar jaar geleden kwam ik
regelmatig in een leuke boetiek
die een dame alleen runde. Ik heb
toen voorgesteld om haar op vrijwillige basis te helpen, dat leek
me leuk. Zo gezegd, zo gedaan.
Ook heb ik veel vrijwilligerswerk
gedaan, was tot voor kort mantelzorger en werkte in verschillende zaken in Aalsmeer. Ik vind
het leuk om met mensen bezig te
zijn en hou mijn hele leven lang
al van kleding, dus toen de kans
zich voordeed, omdat dit pand
leegstond en voor een schappelijke prijs kon worden gehuurd,
dacht ik ‘waarom niet’. In de naam
DiEMode zit mijn naam ook verwerkt: Em. Ik vertelde aan vriendinnen en familie dat ik ging beginnen en die zeiden dan: ‘die
Em...’ Een krachtige naam, dacht
ik zo!”

week hulp van vriendinnen en familie. Zelf ben ik hier drie dagen
te vinden. Er komt een grote witte koffietafel in het midden. We
gaan er een gezellige damesmodezaak van maken! De kleding
is net even anders; Mooie blazers en broeken, veel stretch, lekker draagbaar en de maten lopen
van 38 tot en met 52. Per maat
proberen we slechts enkele stukken in te kopen. Het moet exclusief zijn. ‘Dare to be different’ is
dan ook mijn motto.” Opvallende kleding van merken als Alembika, Elsewhere en Qúe. Maar ook
riemen, tassen, sieraden, hoedjes
en overige accessoires. “En binnenkort zelfs schoenen. Ik kijk gewoon waar vraag naar is. En ideeen zijn meer dan welkom!” Aldus de enthousiaste onderneemster die naar eigen zeggen ‘staat
te popelen’ om te beginnen. De
openingstijden zijn van dinsdag
tot en met vrijdag van 10.00 tot
17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur en op afspraak. Voor de
eerste honderd betalende klanten ligt een leuke attentie klaar.

Maak carrière in bloemenexport

Kom werken bij Adomex
Internationaal
cultuur. Met het oog op de toekomst en om aan de groeiende
vraag van de klanten te kunnen
voldoen wordt hard gewerkt aan
de verdere professionalisering
van het bedrijf. En Adomex groeien, ook daarom zijn er regelmatig
vacatures en is het bedrijf continue op zoek naar nieuwe collega’s. In Nederland heeft Adomex
drie vestigingen: in Rijnsburg,
Aalsmeer en Naaldwijk. Voor deze locaties zijn er verschillende
vacatures, zoals boxchef, logistiek medewerker(s), chauffeur en
scholieren voor de functie van logistiek medewerker. Kijk op de site www.adomex.nl (werken bij)
voor alle vacatures. Geïnteres-

Projectweek Wellant MBO
over sierteeltsector
Aalsmeer - Het Wellant MBO
Aalsmeer start in week acht met
een nieuwe projectweek. De
week staat in het teken van: Future Investments. De sierteeltsec-

tor is een sector waarin innovatie
en duurzaamheid volop in de belangstelling staat.
Om succesvol te blijven, houden
bedrijven zich bezig met de laat-

is de auto voorzien van verzorging- en opbaarmateriaal om bij
een opbaring thuis de overledene ook thuis te kunnen verzorgen
en opbaren. De auto vervangt de
huidige zwarte Mercedes-Benz
Vito. “Over zowel de dealer als de
huidige auto waren wij zo te spreken dat het voor ons vast stond
dat het weer een Vito van Biemond & van Wijk moest worden”,
aldus Jacco en Jaap.

Nieuw: Exclusieve dameskleding van DiEMode

Spaarsysteem en exposities
DiEMode hanteert een spaarsysteem. Bij ieder vijfentwintig euro een stempel en een volCor Millenaar (rechts) krijgt de Klant Nr. 1-trofee overhandigd door Eberle kaart met twintig stempels is
hard Kern (Managing Director Mercedes-Benz Cars Nederland).
maar liefst 50 euro waard. Emmy
Huis tot slot: “Nog wel leuk om te
vertellen is dat ik kunstenaars de
kans bied om kleine exposities te
houden bij mij in de winkel voor
ongeveer twee maanden per
keer. Jack Muller bijt het spits af.
Hij maakt van instrumenten bijzondere kunst. Daarna volgt Monique Dongelmans. Zij heeft pasNet even andere kledingstijl
poppen gemaakt van kleurpotMet hulp van vrienden en familie loodjes. En dan hoop ik dat na
is er een paar maanden hard ge- vier maanden zich iemand meldt
werkt om er een prachtige win- die bijvoorbeeld mooie sieraden
kel van te maken. “Die lieve men- maakt. Wat ik al zei: ik sta open
sen ben ik dan ook zeer dankbaar. voor ideeën!” www.diemode.nl
Ik krijg ook een paar dagen in de Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Op zoek naar een carrière in de bloemenexport? Kom
werken bij Adomex International:
Dynamisch? Commercieel Internationaal? Een gevarieerd klantenpallet? Werken bij Adomex
biedt het je! Adomex International B.V. is een dynamisch bedrijf
dat decoratief snijgroen importeert vanuit de hele wereld. Deze producten worden voornamelijk verkocht aan exporteurs op
de bloemenveilingen in Nederland. Adomex International heeft
een platte organisatiestructuur
en samen met circa 100 collega’s
wordt gezorgd voor een goede
dienstverlening aan de klanten.
Er heerst een prettige bedrijfs-

Aalsmeer - Afgelopen donderdag hebben Jacco van der Laarse en Jaap van der Maarl van Uitvaartzorg De Meer uit Hoofddorp
uit handen van Jacco de Rijke
en Luciën Bergen van MercedesBenz dealer Biemond & Van Wijk
de sleutels ontvangen van een
nieuwe overbrengauto. De auto is bedoeld om een overledene
over te brengen van de sterflocatie naar de opbaarlocatie. Tevens

seerd geraakt in een vacature bij
Adomex? Stuur dan vooral een
open sollicitatie. Beschrijf daarin wat voor functie je zoekt, welke ervaring je hebt en waarom
je graag voor Adomex wilt werken: Dan ben jij wellicht de collega die het bedrij zoekt! Rea-

geer en stuur je sollicitatie aan
hrm@adomex.nl t.a.v. Anuschka Buhrs, telefoon 0297-381291.
Het Adomex hoofdkantoor is gehuisvest aan de Randweg 119a in
Uithoorn. Telefoon: 0297-381180,
fax:
0297-381185,
website:
www.adomex.nl.

ste ontwikkelingen. Het is belangrijk dat de studenten als toekomstige beroepsbeoefenaars
hier een bijdrage aan kunnen leveren. Om de studenten hierop
voor te bereiden wordt er steeds
meer samengewerkt met het bedrijfsleven. Dit is goed terug te
zien in de projectweek. Ze gaan
aan de slag met echte vraagstukken uit het bedrijfsleven die aan

het begin van de week door opdrachtgevers worden gepitcht.
Daarnaast worden er workshops,
gastlessen en excursies georganiseerd. Aan het einde van de week
presenteren de studenten de uitkomsten aan hun opdrachtgevers. Een leerzame projectweek
waar studenten samen met het
bedrijfsleven werken aan hun
toekomst.

Els Avontuur verlaat directie
Rabobank Regio Schiphol
Aalsmeer - Na bijna 6 jaar gaat
Els Avontuur de directie van Rabobank Regio Schiphol verlaten om een nieuw vervolg te geven aan haar loopbaan. De lokale Rabobank met vestigingen
in Hoofddorp en Aalsmeer gaat
vanaf 1 maart aanstaande verder
met 2 directieleden. De nu nog
uit drie leden bestaande directie is van mening dat dat passend
is bij de grootte van de bank en
de bewegingen die zij op dit moment maken op het gebied van
efficiency.
De directie zal vanaf die datum

bestaan uit Mart Pfeiffer, directievoorzitter en verantwoordelijk
voor Bedrijven en Arthur Woensdregt, directeur particulieren.
Els Avontuur kijkt terug op de
plezierige samenwerking en tijd,
de inspiratie en energie die zij samen met anderen heeft gecreeerd om vanuit Rabobank Regio Schiphol waarde toe te voegen aan de regio. Met name de
ondersteuning van de circulaire economie en de ontwikkeling
van het ondernemerschap in de
regio konden op haar passie en
inzet rekenen.

Rozen, tulpen en chrysanten

Topomzet in bloemen en
planten met Valentijn
Aalsmeer - De week voor Valentijnsdag is één van de drukste weken van het jaar. Deze keer verhandelen de veilingen van Royal Flora Holland 300 miljoen bloemen en ruim 25 miljoen planten.
Dit is bijna een verdubbeling ten
opzichte van een normale week.
Welke producten zijn populair in
deze periode? Rozen, tulpen en
chrysanten in een roodtint zijn
in deze periode veruit het populairst. Ook planten zijn populaire
geschenken voor Valentijnsdag.
De cijfers van deze week, wat is
verhandeld?
80 miljoen rozen
100 miljoen tulpen
23 miljoen chrysanten
3.5 miljoen orchideeën
1,7 miljoen potrozen
500.000 anthuriums

ook op het boeket dat je stuurt
als blijk van waardering voor een
dierbare.

Valentijnsboeketten
In Nederland is Valentijn een topdag voor het bloemistenkanaal.
Volgens de marketing- en salesmanager van Fleurop lieten mensen vorig jaar massaal boeketten bezorgen, wat leidde tot een
flinke omzetstijging. Fleurop Nederland pakt daarom in 2018 uit
met een speciale serie Valentijnboeketten. Ze spelen uiteraard in
op de uiting van de klassieke, romantische liefde, maar daarnaast

Verkoop Duitsland
Valentijnsdag gaat ook niet ongemerkt voorbij aan de Duitse consument. Uit onderzoek van de
Fachverband Deutscher Floristen blijkt dat vooral mannen dan
bloemen kopen. Primair gaat de
voorkeur uit naar rozen (57%), gevolgd door voorjaarsboeketten
(31%) en arrangementen (6%).
De Duitse consument besteedt
bij de Duitse bloemist gemiddeld
een bedrag tussen de € 20 en €30.

Over de grens
Ook in de belangrijke afzetmarkten zoals Duitsland, Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk, verwennen mensen hun dierbaren op
Valentijnsdag met een bos bloemen. In Frankrijk blijkt uit onderzoek van TNS dat het afgelopen
jaar 1 miljoen huishoudens bloemen of planten voor hun geliefde
kochten. De cijfers uit Frankrijk,
welk product is populair: Roos:
74%, Orchidee: 14% en Lelie: 8%
van de uitgaven. Tachtig procent
van de bestedingen gaat naar
snijbloemen, 16% naar bloeiende
kamerplanten en 4% aan overige
kamer- of tuinplanten
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René Bakker: ‘Zaai tilt ons
op naar een hoger plan’
Aalsmeer - Wegens het succes
van het coach project Zaai biedt
de gemeente ook dit seizoen
startende ondernemers de mogelijkheid om zes maanden een
coachtraject te volgen bestaande uit een aantal masterclasses,
intervisie avonden, individuele
en plenaire coachsessies. 19 Kandidaten mogen deelnemen aan
dit project dat mede wordt ondersteund door Ondernemend
Aalsmeer en Rabobank Regio
Schiphol.

Activiteiten overzicht

dering van de Orthomoleculaire
Geneeskunde)

In opmars
Zijn bevlogenheid, zijn uitstraling, zijn aandacht voor het wezen van de mens, zijn vraagstelling het zijn allemaal ingrediënten die René een fantastische ambassadeur maken voor de orthomoleculaire geneeskunde. “Ik zie
zoveel mensen om mij heen die
met weinig aanpassing zoveel
beter kunnen functioneren. Mensen denken dat zij met een streng
De magie van de molecule
dieet de deur uitgaan maar dat
Orthomoleculaire Therapie gaat berust op een misverstand. Er
over de werking van moleculen zijn drie pijlers die met elkaar in
in het lichaam en het vinden van balans moeten zijn: Voeding, behet juiste (Orthos bekent juist) weging, leefstijl. En ik help menevenwicht zodat het lichaam op- sen die balans te vinden. Weet je
timaal kan functioneren. Om dat dat 95% van de klachten komen
evenwicht te bereiken kan een door voeding en leefstijl? Binnen
veranderde leefwijze of ander de reguliere geneeskunde is de
voedingspatroon eventueel aan- belangstelling nog niet overwelgevuld met supplementen nodig digend maar de Orthomolecuzijn. Aan die zoektocht liggen ve- laire geneeskunde is duidelijk in
le vragen ten grondslag. Omdat opmars. Wanneer zoveel mensen
je niet alles onbeperkt kunt slik- baat hebben bij deze geneeskunken zonder het lichaam te scha- de - want het gaat hier om een
den en het onverstandig is om op geneeskunde - dan kan je dat niet
eigen houtje te werk te gaan heb blijven negeren.”
je een deskundig iemand nodig
die dat voor je uitzoekt. En zo ie- Zaai is prikkelend
mand is René Bakker!
“Ik merkte dat ik in het voordeel
was bij het opstarten van een eiLeergierig kind
gen bedrijf. Het maken van busiAl van kinds af aan is René geïn- ness plan-begroting-verzekeringteresseerd in de mysterie van het bankzaken was mij bekend. Maar
lichaam. Een leergierig kind dat dan moet je verder en ik kwam er
zijn honger stilde door het kij- achter dat ik wel therapeut ben
ken naar medische programma’s. maar geen ondernemer. Want
“Er zit iets in mij gebakken waar- hoe werkt dat met reclame, mardoor ik wil leren doorgronden keting, social media en netwerhoe je het menselijke lichaam ken? Bovendien moest ik alles
kunt herstellen als het niet meer zelf beslissen en dat vond ik ook
goed werkt.” Toch waren de op- niet makkelijk. Toen ik mij dat releiding en studie er niet opge- aliseerde lag er bij mij op de mat
richt een medische richting te de Zaai Flyer van de Gemeente.
gaan volgen. Wel werd er een be- Ik heb de Kick-off bijeenkomst
roepstest gedaan met de volgen- bijgewoond en zag daar dat dát
de uitslag: Controller of anesthe- precies was wat ik nodig had.
sist. Het werd Controller (finan- Mijn Pitch heb ik goed voorbecieel adviseur) eerst bij een ac- reid. Ik ben en blijf een perfecticountantskantoor en later zestien onist”, lacht hij stralend. “De masjaar bij het VU Medisch Centrum. terclasses bieden mij de handvat“Door mijn functie zat ik dicht op ten Het coachen ervaar ik als zeer
de werkvloer, sprak dagelijks uit- prikkelend, je komt veel van jevoerig met medisch specialisten.’” zelf tegen, wat belangrijk is voor
In 2011 maken René Bakker en mijzelf. Wat mijn motivatie is, het
zijn vrouw het ergste mee wat zet mij aan het denken. De intereen ouder kan overkomen. Bij visie avonden zijn superfijn. Er
hun 7 jaar oude zoon wordt een heerst in onze groep een gewelhersentumor gevonden waaraan dige chemie. Er worden op mijn
hij 2 jaar later overlijdt.
vragen inzichten en invalshoeken
geboden waar ik niet zo gauw opRoer totaal om
gekomen was. Ik hoop echt dat
Er stort een wereld in waar wer- wanneer Zaai is afgerond deze
ken niet meer mogelijk is. Het intervisie groep elkaar blijft zien
wordt geprobeerd, maar op de en stimuleren. Wij tillen elkaar op
werkvloer is zoveel veranderd dat naar een hoger plan.”
er geen vroeger meer is. In een
anderhalf jaar durende periode Voor meer informatie: Kirsten Ver- waar de chaos groot is - komt hoef (project organisator), tel.
er een moment waarin René be- 0297-366182 of stuur een mail
sluit het roer totaal om te gooien naar kirsten@syltsupport.nl
en zijn passie die dertig jaar ge- Janna van Zon
leden was gestart te gaan intensiveren. Zelf veel baat hebbende
bij de orthomoleculaire geneeskunde en gestimuleerd door therapeut en echtgenote begint René met zijn intensieve studies: Orthomoleculair therapeut volgens
de klinische-psycho-neuro-immunologie en medische basiskennis. “Ik kreeg zoveel energie
van de studie. Ik had gevonden
waar ik altijd naar op zoek was
geweest.” Na eerst als adviseur te
zijn gestart heeft hij nu als therapeut zijn eigen Praktijk Transformatie - officieel erkend door de
MBOG (Maatschappij ter Bevor-

Wethouder Ad Verburg
op bedrijfsbezoek

Zaterdag 17 en zondag 18 februari

Feestelijke open dagen
bij Camperhuren.nl
Aalsmeer - Camperverhuur Amsterdam is verhuisd van Amstelveen naar Aalsmeer en gaat verder onder de nieuwe naam Camperhuren.nl. Om dit heuglijke feit
te vieren en bestaande én nieuwe klanten kennis te laten maken
met het bedrijf zijn er aanstaande zaterdag 17 en zondag 18 februari feestelijke open dagen van
10.00 tot 16.00 uur.
Camperverhuur Amsterdam bestaat al sinds 2008 en werd opgericht door Ernst Rauwenhoff. Zijn
uit de hand gelopen hobby kreeg
een vaste plek in een loods aan
de Legmeerdijk 222 in Amstelveen. Er werd gestart met de verhuur van drie luxe en comfortabele campers, maar al snel werd
de vraag naar campers groter. Na
bijna tien jaar is Camperverhuur
Amsterdam uit de loods op de
Legmeerdijk gegroeid en bleek
een verhuizing én naamswijziging een logische vervolgstap.
Vanaf december 2017 jongstleden heeft het bedrijf haar intrek genomen in een bedrijfspand aan de Turfstekerstraat 26
te Aalsmeer - gelegen op bedrijventerrein Hornmeer - en gaat
zij verder onder de naam Camperhuren.nl. Op de gelijknamige
nieuwe website www.camperhuren.nl staan alle mogelijkheden
en typen campers uitgebreid beschreven. Komend seizoen heeft
Camperhuren.nl maar liefst dertig jonge en luxe campers in de
verhuur. Naast de verhuur wordt
er ook een markt bediend voor de
verkoop van én bemiddeling in
luxe campers. Om de verhuizing
en naamswijziging bij bestaande en nieuwe klanten onder de
aandacht te brengen organiseert
Camperhuren.nl twee feestelijke

open dagen op zaterdag 17 en
zondag 18 februari aanstaande.
Tijdens deze open dagen zijn alle campers te bezichtigen, staan
de medewerkers klaar om vragen te beantwoorden, kunt u genieten van een lekker hapje en
drankje en zijn er mooie acties.
Bovendien staan er kraampjes
met informatie over diverse bestemmingen. Ideaal voor wie zich
nog aan het oriënteren is op een
mooie campervakantie.
Persoonlijke begeleiding
Een nieuwe plek en nieuwe naam,
maar met de oude vertrouwde
service. Zo is er altijd persoonlijke begeleiding, vóór en desgewenst tijdens de reis, zodat de
klant onbezorgd op reis kan. Ook
kan er tijdens de reis een handige
app geraadpleegd worden waarin een heleboel praktische informatie te vinden is. Daarnaast kunnen er allerlei pakketten worden
bijgeboekt. Van een snackpakket of rijk gevulde koelkast, tot
opgemaakte bedden, een handdoekenpakket of huishoudpakket. Zelfs fietsen, een tuintafel
met stoelen, reisgidsen of eindschoonmaak behoren tot de mogelijkheden. De campers tenslotte zijn van alle gemakken voorzien, waaronder standaard een
luifel, fietsendrager en volledige
keukeninventaris.
Om dit alles in goede banen te
leiden en de campers voor elke
klant weer piekpijn op te leveren
is er ook goed personeel nodig.
Door de groei van Camperhuren.nl zijn zij op zoek naar nieuwe parttime krachten, zowel allround medewerkers als schoonmakers/schoonmaaksters. Op de
website staat meer informatie.

Hoge mate van klantvriendelijkheid

Onderscheiding voor
Biemond & Van Wijk
Aalsmeer - Smart en MercedesBenz dealer Biemond & van Wijk
met vestigingen in Aalsmeer en
Haarlem is onderscheiden met
de Klant Nr. 1 medaille omdat het
bedrijf opvalt door de zeer hoge
mate van klanttevredenheid. Dit
heeft topprioriteit bij MercedesBenz Cars. Klanttevredenheid is
namelijk de basis voor een ‘Best
Customer Experience’. Daarbij
zijn tevreden klanten belangrijke
merkambassadeurs. Klanttevredenheid is vooral belangrijk omdat dit hét startpunt voor loyaliteit is. Daarom onderzoekt Mercedes-Benz Cars de mate van te-

voor elk bedrijf dat veel met hout
werkt. Met dat keurmerk laat dit
bedrijf zien dat zij alleen hout gebruikt uit verantwoord beheerde bossen. Ze doet ook veel aan
duurzaam bouwen. Ook steunt zij
Aalsmeer - Wethouder Economi- drachtgevers, zoals grote banken, vele goede doelen. Sinds Issos in
sche Zaken Ad Verburg heeft het Schiphol, de hoofdbibliotheek in Aalsmeer is gevestigd is de omzet
Aalsmeerse bedrijf Issos Interi- Amsterdam en vele andere be- verdrievoudigd.”
eurbouw en Expo bezocht. Issos drijven, complexe en kwalitais nationaal en internationaal ac- tief hoogstaande projecten. Het Integrale benadering
tief in de interieurbouw en stand- is ook nog een maatschappelijk Het succes van Issos in Aalsmeer op
bouw. Wethouder EZ Ad Verburg: verantwoorde onderneming. Is- het gebied van interieurbouw, mo”Issos Interieurbouw en Expo is sos is sinds 1998 een door Kennis- dulebouw, maatwerk meubels en
mooi Aalsmeers bedrijf waar we centrum Stichting Hout & Meubel expo is mede te danken aan de introts op kunnen zijn. Het bedrijf erkend leerbedrijf. Sinds 2006 is tegrale benadering van de projecrealiseert voor toongevende op- Issos FSC gecertificeerd; een must ten die men aanneemt. Issos pre-

vredenheid van klanten al meer
dan 20 jaar. Via online vragenlijsten kunnen klanten zich uitspreken over de kwaliteit van de
dienstverlening van MercedesBenz Cars. Ook kunnen ze verbeterpunten aangeven. Zo vervullen klanten een actieve rol bij het
verder verbeteren van de dienstverlening van het merk.
De klant altijd op Nr. 1
De essentie van Klant Nr. 1 is dat
klanttevredenheid structureel is
geïntegreerd in alle processen
bij een dealerbedrijf. Alles moet
kloppen: van eerste contact,

Klassiek concert
Op woensdag 28 februari is
er een klassiek concert van
Stichting Muziek in Huis. U
bent van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn, om
15.00 uur in de grote zaal
van Zorgcentrum Aelsmeer.
We blijven nog even
bloemschikken!
In het wijkpunt Voor Elkaer
is er op de oneven donderdagen bloemschikken. Het
was een proefperiode van
drie maanden. Hier was veel
animo voor. Daarom hebben
we besloten om de activiteit
voort te zetten. De tijd is
alleen aangepast, we starten
om 14.30 uur met een kopje
koffie of thee, daarna gaan
we bloemstukjes maken. Het
duurt tot +/- 16.15 uur.
Sjoelen in Voor Elkaer
Iedere even week is er in
het wijkpunt een gezellige
sjoelmiddag. Lijkt het u gezellig en wilt u eens andere
mensen ontmoeten in een
ongedwongen sfeer?

Kom dan gerust bij ons binnen. Donderdag 22 februari,
van 14.30-16.00 uur.
Dineren in Voor Elkaer
Op woensdagavond 21
februari vanaf 17.30 uur kunt
genieten van een gebonden
rozijnen soep, kalkoen cordon bleu, Parijse worteltjes,
Kudelstaartse rauwkost,
krieltjes en een aardbeien
pudding met lange vinger
voor maar € 12,Thema avond!!
Op vrijdag 23 februari is het
alweer de laatste vrijdag van
de maand. Iedere laatste
vrijdagavond sluiten we af
met een thema avond, met
deze maand: Oud Hollands
stamppottenbuffet!
O.a. hete bliksem met rundvlees, boerenkool stamppot
met Gelderse rookworst en
hutspot met klapstuk voor
maar € 13,50. Geef u snel op
want vol = vol. Voor reserveren kunt u bellen met onze
gastheer of gastvrouwen op
nummer 0297-820979.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

proefrit en offerte tot de aflevering van de auto en daarna de
uitvoering van onderhoud en reparatie. Alle Mercedes-Benz medewerkers worden hier intensief
op getraind.
Hoge waarderingscijfers
Bij de uitreiking van de Klant Nr.
1 Awards bleek wederom dat de
complete Mercedes-Benz Cars
organisatie zeer goed scoort als
het gaat om de kwaliteit van de
dienstverlening. Smart en Mercedes-Benz dealer Biemond & van
Wijk met vestigingen in Aalsmeer
en Haarlem kreeg hoge waarderingscijfers van zijn klanten. Daarvoor kreeg Jacco Biemond van
Biemond & van Wijk de Klant Nr.
1 medaille overhandigd.
Biemond over de onderscheiding: “Wat we bij Smart doen is
kort en krachtig samen te vatten: onze complete, toegewijde teams in Aalsmeer en Haarlem bieden van verkoop tot onderhoud en reparatie service van
Mercedes-Benz niveau en daarbij koesteren we de warmte en
de charme van het familiebedrijf.

Door de combinatie van dat gevoel en premium service hebben
we met Smart een trouwe klantenkring opgebouwd. Vooral in
Haarlem komen de compacte en
wendbare city cars van smart perfect tot hun recht.”
Voor elfde keer
De Mercedes-Benz Klant Nr. 1
Awards werden dit jaar voor de
elfde keer toegekend. Eberhard
Kern, Managing Director Mercedes-Benz Cars Nederland, reikte
de prijzen uit en zei daarbij het
volgende: “De complete Nederlandse dealerorganisatie zet zich
dagelijks in om ons merkmotto ‘Das Beste oder Nichts’ waar
te maken. Dat doen we met topproducten en met service van het
hoogste niveau. Onze dienstverlening is allesomvattend en ontzorgend. En we zorgen ervoor dat
onze klanten zich thuisvoelen bij
Mercedes-Benz. We zijn trots op
de hoge cijfers die we van onze
klanten krijgen. Toch zien we die
vooral als startpunt. We blijven
ook in 2018 werken aan nóg beter.”

senteert zichzelf als interieurbouwbedrijf, met een aanzienlijk bredere
kijk op interieurbouw dan gemiddeld. Bouwtechnische keuzes sluiten naadloos aan op de productie
van de inrichting. Bouw en interieur gaan bij Issos hand in hand. Al
meer dan vijfentwintig jaar weet Issos dat een optimale inrichting van
een commerciële of kantoorruimte uiterst belangrijk is. Niet alleen
voor het succes van de betreffende onderneming, maar ook voor de
klanten en medewerkers. Dit geldt
ook voor beursstands. Daarom ontwerpt en bouwt Issos toonaange- Wethouder Ad Verburg en accountmanager Wendy Masselink van de gemeente met Nico Rigter en Niels Kinneging van Issos.
vende interieurs en beursstands.
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maart in The Beach in Oost, op 14
maart in Place2BieB Kudelstaart
en op 19 maart in het gemeentehuis.

Op welke partij gaat u/jij stemmen?

Stemwijzer
Bij het gesprek was ook Sara Mangroe aanwezig. Een dame van
Young Infinity, die uitzoekt hoe
het onder jongeren gesteld is. Zij
stelde dat de jeugd meer betrokken zouden willen worden in de
politiek. “Ik merk dat ze de interactie missen, ze vinden het volwassen taalgebruik lastig en voelen zich vaak niet ‘gehoord’. Ook
hebben ze geen goede hangplek,
zodat de overlast van hangjongeren blijft bestaan. Daar is nog
wel een slag te slaan vinden wij.”
Ook hier reageerde Nobel goed
op en ging direct op verschillende thema’s in. “Wat vinden jullie
belangrijk?” Vroeg hij aan de zaal
en ging geduldig op een aantal
vraagstukken in over onder andere veiligheid, milieu, horeca en
zorg. Thema’s die spelen onder de
jeugd. En dat het daarom zo belangrijk is om te stemmen tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen.
Weet jij (of u) al op welke partij
je wilt gaan stemmen? Vul dan
vanaf volgende week de stemwijzer in op www.mijnstem.nl
niet eens weet welke studie ik of woon een debat bij. Op www.
moet kiezen, hoe kan ik dan wel aalsmeer.nl/verkiezingen vind je
stemmen op een partij die het meer informatie over de verkieland zou moeten gaan regeren?” zingen, ook welke partijen er in
Klonk van een van de studen- Aalsmeer meedoen en wie er op
tes. Dat begreep de burgemees- de kandidatenlijst staan. Volg de
ter. “Gelukkig is er vanaf volgen- verkiezingen via de hashtag #kiede week een stemwijzer. Hierop sjeraad. De campagne ‘Jouw stem
kun je zien welke partij het beste heeft de toekomst’ is in verschilbij jouw ideeën past.” Antwoord- lende uitingen te zien, zoals de
de hij. Daarnaast organiseert de krant, website en social media.
gemeente verschillende verkiezingsdebatten, te weten op 8 Door Miranda Gommans

Start verkiezingscampagne ‘Jouw
stem heeft toekomst’
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag,
13 februari, bracht burgemeester
Jeroen Nobel het Wellantcollege
een bezoek. Dit was voor de aftrap van de verkiezingscampagne ‘Jouw stem heeft de toekomst’
voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Het doel
van deze campagne is om mensen op te roepen te gaan stemmen. Dat er gekozen is voor het
MBO aan de Linnaeuslaan is, omdat deze locatie voor het eerst in-

gericht gaat worden als stembureau op 21 maart. Nobel onthulde
samen met leerlingen het beeldmerk van de campagne, maar
ging eerst in gesprek om aan te
tonen dat het belangrijk is voor
jonge mensen om te stemmen.
“Zijn jullie eigenlijk van plan om
te stemmen?” Begon Nobel. Minder dan de helft dacht van niet,
sommige leerlingen zijn nog
geen achttien en andere moeten
zich nog oriënteren. “Als ik nog

Fonds ‘Betrekken bij Groen’

Geld voor goede ideeën
groene vrijwilligers
Streek - Er is dit jaar weer €
45.000 beschikbaar voor NoordHollandse groene vrijwilligersprojecten. Het geld van het fonds
‘Betrekken bij Groen’ is afkomstig van de provincie Noord-Holland en de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland verdelen het. Van 15 februari tot 15
maart 2018 kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een
aanvraag indienen. Vooral projecten rond jongvolwassenen in
het groen, verhoging van de biodiversiteit en de verbetering van
de efficiency van het vrijwilligerswerk maken kans op een bijdrage.

en een heemtuin. Ook projecten
die jongvolwassenen (18-35 jaar)
betrekken bij het groen maken
meer kans op een bijdrage. De instroom van nieuwe vrijwilligers
en verhoging van de efficiency of
de flexibilisering van het vrijwilligerswerk verdienen extra aandacht en dus geld.

Jury
De jury bestaat uit medewerkers Drie generaties de Groot: Henk (l), Perijn (m) en René de Groot. Dondervan de Terreinbeherende Orga- dagavond zijn ze te gast in ‘Echt Esther’.
nisaties in Noord-Holland. Deze
voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en
Jongeren in de natuur
Milieufederatie,
NatuurmonuOok dit jaar heeft het fonds speer- menten, PWN, Recreatieschap
punten. Projecten die de natuur Noord-Holland, Staatsbosbeheer
Aalsmeer - Talkshow ‘Door de ten in het buitenland en stond in
verbeteren en zorgen voor meer en Waternet.
planten en dieren, maken vooral Kijk voor meer informatie over Mangel’ van zus Mylène en broer het verleden jarenlang aan het
kans als dit gecombineerd wordt het Betrekken bij Groen Fonds op Elbert Huijts beleeft maandag 19 hoofd van de Verenigde Bloemendoor nieuwe samenwerkingsvor- www.betrekkenbijgroen.nl voor februari haar 200e aflevering. Op veilingen (VBA) in Aalsmeer. René
men. Denk daarbij aan de samen- alle informatie en een inschrijffor- 9 september 2013 startte dit po- werkt als content marketingstrapulaire praatprogramma met als teeg voor de ‘business to business’
werking tussen een zorginstelling mulier.
eerste gast Gertjan van der Hoe- markt op social media, met een
ven. Ruim twee jaar later was het specialisatie in LinkedIn en Twitde beurt aan de 100e gast: Gerard ter. In het verleden werkte hij 6,5
Joling werd door de mangel ge- jaar bij LinkedIn zelf. Daarnaast
haald. Ook voor de 200e uitzen- geeft hij advies bij de oprichting
ding heeft het presentatieduo van het grootste streetart museeen bijzondere Aalsmeerder ge- um ter wereld op de NDSM-werf
strikt, namelijk Jeroen Nobel, de in Amsterdam. Perijn is scholier
waarnemend burgemeester van en hij heeft net als opa en papa al
Aalsmeer. Ook Jeroen Nobel zal goed nagedacht over de muziek
op maandag vanaf 19.00 uur op voor deze uitzending. Heb je een
de bekende wijze bevraagd wor- leuke vraag voor één van deze heden en zal zijn favoriete muziek la- ren? Mail dan naar esther@radioten horen. Een vraag voor de bur- aalsmeer.nl en luister donderdaggemeester? Stuur dan een mail avond naar de uitzending.
naar info@radioaalsmeer.nl of via
Twitter #DoordeMangel.
‘Let’s Go’ zonder Kim
Vrijdag is er gewoon weer ‘Let’s
Drie generaties De Groot
Go’ met Laurens achter de knopEen bijzondere uitzending van- pen, maar een keertje zonder
avond, donderdag 15 februa- Kim. Ze heeft wel een vervanger
ri, van ‘Echt Esther’: aan tafel bij geregeld en daarom hoor je vrijEsther Sparnaaij drie generaties dag Dennis Wijnhout aan het beDe Groot. De voorzitter van Ra- gin van je weekend. Dennis heeft
dio Aalsmeer, Henk de Groot, is al eerder ‘Let’s Go’ gepresenteerd
te gast samen met zijn zoon Re- dus het belooft net als altijd een
né en kleinzoon Perijn. Ook span- hele gezellige uitzending te wornend voor Esther, want dan zit op- den. Wat Dennis allemaal precies
eens haar eigen collega in de uit- in petto heeft, dat is nog even een
zending. Maar Henk is meer dan verrassing. In ieder geval komt
alleen de voorzitter, hij houdt zich DJ Faystje weer langs en is er nain het dagelijks leven bezig van tuurlijk muziek van je favoriete arhet opzetten van (bloemen) mark- tiesten. Lekker luisteren dus! Ra-

Jubileum bij Radio Aalsmeer

Burgemeester Nobel 200e
gast in ‘Door de Mangel’

Spreekuur in Aalsmeer en Kudelstaart

Opvoed vragen?
Gewoon vragen!

Aalsmeer - Tim en Mees van 7 en
9 maken thuis veel ruzie. En dan
ook nog vaak aan het eind van de
middag als Marcia, hun moeder,
gaat koken. Marcia heeft er echt
genoeg van, maar wat ze ook
doet, het blijft maar doorgaan.
Lindsey van 1,5 wordt elke nacht
wel minsten drie keer wakker. Zij
begint dan heel hard te huilen.
Haar moeder wordt er doodmoe
van en vindt het hoog tijd dat zij
in haar eigen bed slaapt.
Patrick van 16 jaar is veel met zijn
vrienden. Zijn ouders maken zich
zorgen over zijn schoolwerk en
willen dat hij zich beter aan de afspraken houdt over de tijd waarop hij thuis moet zijn.
Kinderen laten opgroeien tot zelfstandige volwassenen: we doen
het allemaal met liefde. Vaak gaat
dit prima, maar soms roept opvoeden vragen op. Dan is het fijn
om te weten dat er een mogelijkheid is om daar eens met iemand
over te praten.

Voor alle ouders en opvoeders
van kinderen van 0 tot 18 jaar in
Aalsmeer en Kudelstaart, is er het
opvoedspreekuur. Tijdens het opvoedspreekuur kunt u uw vraag
bespreken met Liesbeth Cerfontain, opvoedadviseur van SEZO.
In één of meerdere gesprekken
gaat u met haar op zoek naar een
aanpak die past bij u, uw kind en
uw gezinssituatie. Voor elke vraag
bent u welkom!
De nieuwe locatie in Kudelstaart
is KDV de Stempel, Solidoe aan
de Marconistraat 10a. De locatie
Aalsmeer is: Consultatiebureau
JGZ, Gezondheidscentrum Drie
Kolommen op het Drie Kolommenplein 1.
Het opvoedspreekuur is gratis
en werkt op afspraak. Om een afspraak te maken kunt u mailen
naar opvoedadvies@sezo.nl of
bellen met het planbureau van
de GGD: 020-5555964. De opvoedadviseur belt u dan terug
om een afspraak te maken.

Taart van de VVD voor
Mike ‘Multi’ v/d Laarse
Aalsmeer - Fracties van de VVD
reiken rondom Valentijnsdag
taarten uit in veel Noord-Hollandse gemeenten. De actie, inmiddels voor het twaalfde achtereenvolgende jaar gehouden, is
bedoeld om mensen die belangrijk werk verrichten voor de lokale gemeenschap in het zonnetje
te zetten. Statenfractielid Petra
Kirch, regionaal aanspreekpunt
voor Amstelland en Meerlanden,
vergezeld door fractieleden van
de VVD Aalsmeer-Kudelstaart
hebben dit jaar een taart uitgereikt aan Mike van der Laarse.
Onder het genot van een kopje koffie bij Multi Supplies aan
de F.A. Wentstraat te Aalsmeer
werd afgelopen vrijdagmiddag
door de VVD-ers uitvoerig stilgestaan bij de vele verdiensten van
Mike ‘Multi’ voor de Aalsmeerse gemeenschap. Naast de vele Aalsmeerse evenementen en
clubs waar Mike bij betrokken is
ging het gesprek uiteraard over
de in 2013 opgerichte Mike Multi
Foundation, welke door het personeel van Multi Supplies aan
Mike cadeau is gedaan.

Mike voort wilde zetten. De Foundation zet het werk voort van de
door haar opgerichte Stichting
Meer Armslag en biedt financiële ondersteuning aan zwemmers
met een beperking, Deze kunnen in clubverband bij Oceanus
zwemmen.
Om de gedachte aan Lenie levend te houden wordt jaarlijks de
Lenie van de Meer Bokaal georganiseerd. Aanstaande zondag 18
februari is het alweer de 5e editie
van deze geïntegreerde zwemwedstrijd, waarbij zwemmers
met- en zonder beperking samen
zwemmen. Uiteraard kwam ook
de belangeloos door Multi Supplies ondersteunde Moorkoppen
actie ter sprake, waarbij van elke
in de periode van 2 tot 7 februari verkochte Moorkop € 0,50 naar
Kika (Kinderen Kankervrij) is gegaan.

Hart voor Aalsmeer
Zonder zijn gezin en medewerkers zou Mike het vrijwilligerswerk niet kunnen doen. Hij heeft
hun steun hard nodig, maar het
zou goed zijn indien de Mike Multi Foundation ook door andere (al
Gehandicapte sporters
dan niet) Aalsmeerders wordt onDe Foundation richt zich onder- dersteund. Op de website van de
meer op sponsoring en onder- Mike Multi Foundation is te zien
steuning van gehandicapte spor- hoe dat kan. De aanwezige VVD
ters, zoals de rolstoeltennisser Ru- fractieleden en het statenlid lieben Spaargaren en Jetze Plat, pa- ten hun grote waardering voor
ralympiër handbiken en triathlon. Mike van der Laarse – een man
Mike’s moeder, Lenie van der met een hart voor Aalsmeer –
Meer, die in 2013 is overleden, niet alleen door woorden, maar
werkte al met lichamelijke en/of ook door de overhandiging van
gehandicapte sporters, hetgeen een taart blijken.

dio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op
de kabel, digitaal radiokanaal 868
(Caiway) en via de www.radioaalsmeer.nl. Elke dag brengt Radio Aalsmeer informatieve programma’s. In de nacht en doordeweeks overdag kan genoten worden van fijne non-stop muziek.
Volg Radio Aalsmeer ook op Twitterr en Facebook.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Groots carnaval voor jong
en oud in Poelgilderdam
Kudelstaart - In het Zuiden van
het land is carnaval volksfeest
nummer één, maar ook in Poelgilderdam (Kudelstaart) wordt dit
verkleedfeest groots gevierd met
allerlei leuke activiteiten. Hoogtepunten zijn de kinderoptocht, het
prinsenbal en natuurlijk de grote
optocht op zondag.
De kinderoptocht was zaterdag
10 februari en wat hadden de
jongens en meisjes een mazzel.
Het was weliswaar koud, maar
het zonnetje straalde en bracht
warmte. De kinderen straalden
ook en verwarmden de harten
van hun (groot)ouders en het publiek dat een kijkje kwam nemen.
Piraten, indianen, cowboys en onder andere vlinders maakten deel
uit van de optocht. Heel gezellig!
In de avond was het Prinsenbal in
het Dorpshuis. Hét moment dat
door de gemeente officieel de
‘sleutel van het dorp’ overhandigd wordt aan carnavalsvereniging de Pretpeurders. Deze taak

nam wethouder Ad Verburg op
zich en voor hem had de organisatie ook een verrassing. De
wethouder, die na de gemeenteraadsverkiezingen zijn functie neerlegt, kreeg een prachtige oorkonde ter herinnering. De
sleutel werd overhandigd aan
prins Marco den Eerste en werd
gevolgd door een swingende polonaise door de zaal.
De grote optocht zondag 11 februari had te kampen met harde wind, maar gelukkig geen regen of sneeuw. De wind vormde
geen obstakel voor de deelnemers, het feest was er niet minder om. Geweldig! Er is volop genoten, ook door veel publiek,
van de optocht. Prachtige karren en presentaties rond het thema ‘Een werelds carnaval’ reden
door de straten van Poelgilderdam, waaronder Arabieren, Afrikanen, sprookjesfiguren en werelddrankjes
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Zondag jubileumconcert
blazersensemble Helicon

Zaai biedt bekendheid!

Aalsmeer - Wegens het succes
van het coach project Zaai biedt
de gemeente ook dit seizoen startende ondernemers de mogelijkheid om zes maanden een coach
traject te volgen bestaande uit
een aantal masterclasses, intervisie avonden, individuele en plenaire coachsessies. Negentien
Zaailingen nemen deel aan dit
project dat wordt ondersteund
door Ondernemend Aalsmeer en
Rabobank Regio Schiphol.

Maak mensen nieuwsgierig!
Dinsdag 13 februari wachtte de
Zaailingen een interessante Masterclass: Social Media gegeven
door Kirsten Verhoef. De project
organisator van Zaai wist op overtuigende wijze haar gehoor duidelijk te maken hoe belangrijk social media is voor iedere ondernemer en ook zeker voor startende ondernemers. Zij legde niet alleen het waarom uit, maar gaf ook
voldoende handreiking om het
te leren snappen hoe social media werkt en hoe dat het beste en
meest efficiënt kan worden toegepast in de praktijk. Het leverde
een avond op met veel vragen en
nog veel meer nuttige informatie. De boodschap voor een ieder
was: “Maak mensen nieuwsgierig
naar wat jij hen te bieden hebt!”
Dat het niet iedereen gegeven
is om alles over Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn , You Tube of Pinterest te weten werd wel
duidelijk, evenals dat je social media er niet ‘zomaar’ even bij doet.
Kennis beheersen over een goed
social media netwerk is serieuze kost waar je je goed in moet
verdiepen en die je je niet eigen
maakt op een achternamiddag. Er
moet tijd en denkwerk geïnvesteerd worden, maar die inspanning levert ook veel op. Het biedt
de ondernemer namelijk bekendheid!

altijd gezien of gelezen wordt?
Welk kanaal is voor jouw bedrijf
het meest geschikt? Waar zit jouw
doelgroep? Welk doel wil je bereiken? En tenslotte wat levert het
op? Al deze thema’s werden één
voor één door Kirsten bij de kop
genomen en op zo een wijze dat
zelfs de ‘digibeten’ er zin in kregen
of er in ieder geval van overtuigd
raakten dat zij er niet aan ontkomen - willen zij kunnen doorgroeien - om mee te doen aan het
circus dat social media heet. ‘Zorg
dat je altijd zichtbaar blijft, laat
zien hoe actief je bent.’
Het aanleveren van goed beeld geluid materiaal, compacte wervende teksten. “Bied mensen een
kijkje achter de schermen.”
Kirsten maakte dit allemaal inzichtelijk, zij kwam met leuke
weetjes. Gaf bijvoorbeeld aan
welke tijdstippen het beste zijn
om de verschillende doelgroepen
te bereiken. De voor alle Zaailingen beschikbare contentkalender
is daarbij een sterk hulpmiddel.
Per dag kunnen bijhouden wat er
gepost moet worden maakt het
zoeken naar de speld in de hooiberg tot een leuk tijdverdrijf dat
ook nog eens een positief resultaat oplevert.
Er gaat een wereld open
Wendy Masselink - aanwezig namens de gemeente - kondigde
nog een aantal bijeenkomsten
voor de komende maanden aan.
“Er gaat toch een wereld voor je
open”, vonden de Zaailingen aan
het einde van de avond waar zij
gastvrij door het personeel van
Oevers waren ontvangen. Eigenlijk was het hun vrije avond, maar
er werd voor Kirsten graag een
uitzondering gemaakt. En of zij
er zelf ook nog wat aan al deze
informatie hadden gehad? “Oh ja
zeker!”
Meer weten over Zaai? Bel naar
Kirsten Verhoef, project organisatie, via 0297 366182 of stuur een
mail naar: kirsten@syltsupport.nl

Kijkje achter de schermen
Je als ondernemer onderscheiden van concurrenten hoe doe
je dat? Hoe zorg je ervoor dat je Janna van Zon

Loop het voorjaar tegemoet

Zondag 40e Bosdijkloop
Vinkeveen - Toer Trimclub De
Merel organiseert de 40ste PK
Sport Bosdijkloop op zondag 18
februari in Vinkeveen. Vanwege
deze jubileum editie wordt door
een tweetal prominente leden
van TTC De Merel (Ton Bocxe en
Jacques Turkenburg) het startschot gegeven en ontvangen alle deelnemers een jubileum herinnering.

door de kern van Vinkeveen. Zowel wedstrijdlopers als recreanten zijn van harte welkom. Voor
kinderen tot en met 12 jaar is er
een jeugdloop van 1 kilometer.
De start en finish zijn beide op de
brug voor sporthal De Boei aan
de Kerklaan 32. In de sporthal zijn
kleedruimten, douches, foyer met
horecafaciliteiten, tasseninname
en EHBO aanwezig.

Parcoursen vernieuwd
Alle afstanden hebben een nieuw,
veilig en aantrekkelijk parcours,
zie de routekaarten op www.ttcdemerel.nl. Lopers kunnen kiezen uit een halve marathon, het
hoofdnummer van de Bosdijkloop (deelname vanaf 16 jaar)
en een 10 kilometerloop, beiden
door het buitengebied van Vinkeveen, en een 5 kilometerloop

Inschrijven en starttijden
Inschrijven kan in sporthal De
Boei vanaf 10.00 uur tot uiterlijk
een kwartier voor de start. Het inschrijfgeld bedraagt voor de 10
kilometer en de halve marathon
8 euro en voor de 5 kilometer 6
euro. Er kan alleen contant worden betaald, pinnen is niet mogelijk. Deelname aan de jeugdloop
is gratis! Elke deelnemer aan de

Uithoorn - Een ouverture van
Mozart, een divertissement van
Bernard, een suite van Andriessen, een sinfonia van Donizetti,
een serenade van Dvorak en tenslotte drie stukken voor kinderen
van Debussy: dat zijn de ingrediënten voor het optreden van
Blazersensemble Helicon. Deze maand is het 25 jaar geleden
dat de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn – SCAU – werd
opgericht. De SCAU maakt zich
sterk voor plaatselijke, kleinschalige, laagdrempelige, betaalbare, culturele evenementen op het
gebied van klassieke muziek, cabaret, kleinkunst, toneel en lichte muziek. Na het jubileumgeschenk van de SCAU – een zeer
succesvol kinderconcert voor 600
basisschoolleerlingen op 2 februari - verzorgt Helicon op zondag
18 februari het eigenlijke jubile-

umconcert. Dit vindt plaats in de
Thamerkerk, om half drie ’s middags. Dirigent is Harrie Ries. Het
belooft een muzikale gebeurtenis van de eerste orde te worden.
Kaartverkoop
De voorverkoop van losse kaarten is al in volle gang, dus wilt
u verzekerd zijn van een plaats,
bestel dan nu uw kaarten online via de website van de SCAU.
Losse kaarten zijn ook verkrijgbaar in de boekwinkels The Read
Shop Express (Zijdelwaardplein)
en Bruna (Amstelplein). Ze kosten veertien euro per stuk; jongeren onder de zestien jaar betalen
slechts zeven euro. De overgebleven kaarten worden vanaf twee
uur verkocht aan de kassa van
de zaal. Kijk voor meer informatie
over het programma en voor tickets op: www.scau.nl

Wandelen langs kunstwerken (8)

Gedicht in gemeentehuis
Aalsmeer - De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die
de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis
met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?
Dorpswandeling
Op weg alweer naar het achtste kunstwerk tijdens de wandeling.
Het is nog steeds een dorpswandeling. Van de Dorpsstraat, de
Kanaalstraat en het Weteringplantsoen naar het Raadhuisplein
waar trots godin Flora op de inwoners neerkijkt. Het plein in het
Centrum heeft nog meer kunstwerken, in/bij het gemeentehuis,
zoals het wapen van de klimmende leeuw op de gevel van het
gemeentehuis en het vers (gedicht) op het trapbordes van het
gemeentehuis:
Theo Kurpershoek (1914-1998) Vers, gebeiteld in steen

Carnavalstoernooi bij
Boule Union Thamen
De Kwakel – Met op de achtergrond het feestgedruis van carnaval vierend De Kwakel werd
de derde clubeditie van het Valentijntoernooi gespeeld. Zesentwintig leden hadden zich aangemeld in dertien doubletten.
Een ongelukkig aantal, want dat
zou betekenen dat in elke speelronde een doublet een vrijloting
heeft. Dat wordt weliswaar beloond met een 13-6 overwinning,
maar je komt niet naar een toernooi om langs de kant te zitten.
Het probleem werd keurig opgelost, doordat twee doubletten
een speler uit de dertiende equipe opnamen en tripletten vormden, waardoor iedereen de drie
ronden kon spelen.
Het is geen enkel probleem om
een doublette tegen een triplette
te laten spelen, want beide equipes beschikken over zes te spelen
boules. Om elf uur ging het toernooi van start en gelukkig bleef
het tot ver na het toernooi droog
met af en toe een zonnetje, maar
wel met een koude wind. Gelukkig kan je je daar tegen kleden. In
de eerste speelronde waren een
paar grote uitslagen gescoord
(13-0, 13-3, 13-5). In de tweede speelronden wisten slechts
twee equipes ongeslagen te blijven. Dat waren de equipes Ina
Hoekstra/Henk v Rekum en Ria v
Beek/Greet Atanes. In de afsluitende derde ronde moest dus de
eindklassering tot stand komen.
jeugdloop ontvangt een mooie
herinneringsmedaille. De start
van de 1 kilometer jeugdloop
is om 11.30 uur, de halve marathon om 12.00 uur, de 10 kilometer om 12.10 uur en de 5 kilometer om 12.20 uur op de brug voor
De Boei. Het parcours is vlak en
over verharde wegen. De kilometerpunten bij alle afstanden worden met grote km-borden aangegeven, per afstand een andere kleur. Elke deelnemer ontvangt
een tijdregistratiechip, welke na
de finish door vrijwilligers wordt
ingenomen.
Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking van de 1 kilometer jeugdloop is om 11.50 uur
op de brug voor sporthal De Boei.

Ria en Greet verloren echter van
het triplette Marja de Ru/Harry vd
Dungen/Ans Bouwmeester. Ina
en Henk troffen een soort familiegevecht, want zij moesten tegen Joan v Rekum en Niels v Diemen spelen. Het werd een uitermate spannende partij waarbij de
leiding steeds voor Joan en Niels
was, maar Ina en Henk steeds
weer gelijk maakten. Het werd
zelfs 12-12, maar het dertiende
en winnende punt was toch voor
Joan en Niels. Het komt niet vaak
voor dat in een toernooi niemand
ongeslagen is. In totaal eindigden acht van de twaalf equipes
met tweemaal winst en bepaalde
het saldo aan gescoorde punten
de eindstand.. Slechts twee equipe konden het zoet van een overwinning niet proeven.

De dichter Schulte Nordholt schreef een gedicht over de geschiedenis van een wonderlijk stukje moerasland in Holland. Het
verwijst naar Aalsmeerders die eeuwenlang hun grond tegen het
water hebben ver- dedigd. Het gedicht is gebeiteld in een steen
aan de voorkant van het trapbordes van het gemeentehuis. De
letters zijn op de steen getekend door de bekende typograaf,
graficus en schilder Theo Kurpershoek.
Gedicht Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995):
Sinds het gescheiden is, het water en het land,
leeft het hier hand in hand, in een verbintenis
van eeuwen innigheid en mildheid en gemis en hoop en strijd.
Het water neemt en geeft en trouw van mensenhand bezegelt
dit verband.
Wat men aan liefde heeft is met dit land gemoeid, omdat het
waarlijk leeft wanneer het bloeit.
Midden in Holland slaat dit hart van licht en glas, een bloem die
in het gras voor God te glanzen staat, en zendt te kust te keur,
rondom, haar overdaad van kleur en geur.
Schoonmaken/opknappen
Wat trouwens wel opvalt tijdens de wandelingen is dat menig
kunstwerk best een schoonmaak- en/of opknapbeurt kan gebruiken. Wellicht een idee om het budget in het ‘kunstpotje’ van
de gemeente hier deels voor te gebruiken...

De zes prijswinnende
equipe waren:
1 Ina Hoekstra/Henk van Rekum
2 Günther Jacobs/Alfonso Atanes
3 Tine Siegel/Jeroen Stiekema
4 Els Gasseling/Jos de Zwart
Joan van Rekum/
Niels van Diemen
6 Wilma en Michiel Buchner
Het volgende clubtoernooi dat
op het programma staat is het
traditionele Openingstoernooi
op zondag 18 maart om 11.00
uur aan de Vuurlijn bij het honkbalveld. Voor meer informatie
over Boule Union Thamen zie onze website www.buthamen.nl.
De overige prijsuitreikingen vinden plaats in De Boei, volgens
het schema: 5 kilometer om 13.00
uur, 10 kilometer om 13.30 uur en
de halve marathon om 14.00 uur.
Op de halve marathon en de 10
kilometer zijn er geldprijzen, welke alleen bij de huldiging op de
dag van de loop worden uitgereikt. Behalve bruto tijden worden ook de netto tijden (zuivere looptijd) vermeld in de uitslag.
De bruto tijden zijn leidend voor
de uitslag. Deze staan vanaf 17.00
uur op www.uitslagen.nl. En vervolgens ook op www.ttcdemerel.
nl. Hier vindt je ook nadere informatie over de PK Sport Bosdijkloop, of bel met Peter Meijer via
06-48013782 of stuur een mail
naar: bosdijkloop@gmail.com.

Aanleg stuk klimaatbos in Haarlemmermeer.

Lezing over prestatiegroen
in De Heimanshof
Regio - Het klimaat verandert
met rasse schreden. De mens
speelt daar een cruciale rol in. In
de afgelopen vijftig jaar is net zoveel energie en grondstoffen gebruikt als in de hele geschiedenisperiode daarvoor. Dit heeft geleid tot veel CO2 en vervuiling in
de lucht. Volgens klimaatverbeteraar Ton van Oostwaard moet
het roer drastisch om. Het is tijd
om een groene klimaatverdedigingszone voor de leefomgeving
te bouwen. Op zondag 25 februari geeft hij een lezing in De Heimanshof over zijn aanpak.
Fijnstof is een van de drie grootste veroorzakers van ziekte en
sterfte in Nederland. Willen mensen kunnen overleven, dan is allereerst het optimaliseren van de
luchtkwaliteit essentieel. Daarom
zet Van Oostwaard in op ‘duurzaam prestatiegroen’. Hij kweekt

in zijn bedrijf MyEarth bomen en
struiken die meer CO2 binden en
fijnstof afvangen dan reguliere
soorten. Van Oostwaard wil burgers en overheden stimuleren om
een groene klimaatverdedigingszone op te bouwen rondom Amsterdam, analoog aan de Stelling
van Amsterdam (gebouwd tussen 1874 en 1914). “We moeten
zoeken naar een nieuwe balans.
Groen Doen. Ik geloof erin dat we
met samenlevingsparticipatie klimaatherstel, biodiversiteit, luchtzuivering, zuurstof en een langer
en gezonder leven voor huidige
en volgend generaties kunnen
realiseren.”
De lezing begint zondag 25 februari om 14.30 uur in De Heimanshof, Wieger Bruinlaan 1 in
Hoofddorp en is gratis toegankelijk. De tuin is vanaf 14.00 uur ook
open voor bezoekers.
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kinder- en jeugd

Venetiaanse maskers voor
carnaval bij Werkschuit

Organisatie zwemsportclub Oceanus

Waterpolotoernooi voor
scholen in de Waterlelie
Aalsmeer - Op zaterdag 10 maart
organiseert
zwemsportclub
Oceanus het jaarlijkse waterpolotoernooi voor de groepen 5 tot
en met 8 van de basisscholen in
Aalsmeer en Kudelstaart in De
Waterlelie aan de Dreef.
Volgens Oceanus biedt het toernooi dé mogelijkheid om kennis
te maken met het leukste balspel
in het water. Een team dient uit

tenminste vijf spelers te bestaan,
die allen in het bezit zijn van het
A-diploma. Aangeraden wordt
om een team te vormen met
meer personen dan vijf. Waterpolo is leuk, maar vergt een behoorlijk uithoudingsvermogen.
Inschrijven als schoolteam kan
via
oceanuswaterpolo@gmail.
com. Voor vragen kan een mail
naar dit adres gestuurd worden.

Competitie Minioren-Junioren

Veel edelmetaal voor de
zwemmers van Oceanus Politie geeft educatieve
les aan groepen 8
Aalsmeer - Niet alleen in Pyongyang maar ook in Aalsmeer kletteren de medailles. Met maar
liefst een ploeg van 34 zwemmers tot 16 jaar was Oceanus
goed vertegenwoordigd bij deel
3 van de competitie Minioren-Junioren, ondanks de vele zieken
die afgemeld moesten worden.
Een enorme ploeg waar je als vereniging best trots op mag zijn.
De middag werd al gauw omgezet in ‘gouden’ momenten: Twee
mooie medailles voor Oceanus
op de 100 meter vlinderslag. Romee Veldt en Nina Bellaart namen goud en brons mee naar
huis. Dat was een mooie binnenkomer. Daarna kwamen de mannen aan bod en ook Loek Boerlage en Luuk Scheuer kozen voor
het edelmetaal op de 50 meter
rugslag. En het hield maar niet op.
Persoonlijk record na persoonlijk
record werden verbeterd. Achter
bijna alle 34 zwemmers stond wel
een nieuw persoonlijk record, ondanks dat er vaak nog wel iets op
de techniek aan te merken valt.
Dat belooft nog meer goeds voor
de toekomst.
Na de flitsende start van de tieners, komen de jongste zwemmertjes aan bod met Kiara Koster en Soraya Lopes aan de start.
Vol vuur en passie zetten zij allebei een prachtig resultaat neer.
Daarna kwamen de jongste jongens aan bod. Diederick Bentveld had een beetje pech en had
een lotgenoot met de naam Bouke Trienes. Otis Latunij had meer
geluk en zette op de 100 meter
wisselslag een prachtig persoonlijk record neer. Bij de 100 meter
rugslag verschenen de golden
girls aan de start. Elise Schippers,
Hannah Fokkema, Lente Achterberg en Verena Timmer zijn altijd

goed voor het nodige spektakel.
Elise wist een gouden medaille
te veroveren. Daarna verschenen
vijf musketiers aan de start voor
de 100 meter vrije slag. Floris van
der Salm, Stijn Kleijn, Thijmen van
der Vliet, Sebastiaan Stassen en
Fender Terlouw tilden elkaar naar
een hoger niveau. Allemaal een
prachtig persoonlijk record en
een bronzen plak voor Floris.
Daarna was het weer een gouden
tijd. Romee Veldt ging wederom
met goud naar huis op de 50 meter vrije slag maar ook ploeggenoten Danique Pannekoek, Nina Bellaart, Chloe van Parera, Ebba Vonk, Mila van Duijnhoven en
Madelief Blesgraaf vochten voor
wat ze waard waren met prachtige tijden. Op de 200 meter wisselslag trof Pippi Achterberg stevige
concurrentie en wist desondanks
een zilveren medaille te oogsten.
Kyann Elbaz ging naar huis met
een prachtige bronzen plak voor
zijn 100 meter rugslag.
De middag eindigde met de estafette (4 x 50 meter vrije slag).
Twee Oceanusteams streden tegen elkaar wat er voor zorgde dat
het dak van zwembad De Waterlelie er bijna af ging. Een mooie
afsluiting van het carnavalsweekend.

Meidenvoetbal FC Aalsmeer

Onnodig verlies MO15-1
Aalsmeer - Zaterdag 10 februari speelden de Aalsmeer meiden
MO15-1 een thuiswedstrijd met
twee gezichten tegen de meiden
van SC Buitenboys MO15-1 uit Almere. De eerste helft speelden
beide teams met veel spirit. In
de 16e minuut verraste Aalsmeer
spits Inge de Buitenboys keepster
met een prachtig schot in de korte hoek: 1-0. De Buitenboys speelsters waren hierdoor niet van slag
en in de 26e minuut scoorden
zij via de handen van Aalsmeer
keepster Loure 1-1. Dit was ook
de ruststand.
Na de rust een onherkenbaar
Aalsmeer. De bal werd steeds
lukraak weggetrapt, het veld erg
breed gehouden en de middenlinie sloot niet meer aan. Buitenboys moest hier wel van profiteren en deed dit dan ook. In de 22e
minuut na rust kreeg Aalsmeer
keepster Loure een schot niet
klemvast waardoor een Buitenboys speelster de terug springende bal kon binnen tikken: 1-2.
Dat de stand hierbij bleef kwam
door de Aalsmeer achterhoede
en keepster Loure. Hopelijk zijn

krant

Aalsmeer - Vanuit het Educatief Programma Jongeren (EPJO)
hebben agenten van de korpsen
Aalsmeer en Uithoorn de afgelopen maanden weer les mogen
geven in verschillende groepen 8
op basisscholen in de beide gemeenten.
Tijdens deze lessen zijn de agenten er niet om hun beroep te promoten, maar om duidelijk te maken hoe één foutieve keuze iemands hele toekomst kan beïn-

vloeden, wat pesten voor schade
aanricht, de gevaren van social
media en nog veel meer.
Benieuwd wat er allemaal aan
bod kwam en hoe deze les wordt
ingedeeld? Afgelopen vrijdag 9
februari vertelde wijkagent Erik
van de Brun hierover tijdens zijn
rubriek in het Vrijdagavondcafé op Radio Aalsmeer. De uitzending alsnog beluisteren kan via
www.radioaalsmeer.nl.
Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn

Huisje bouwen voor mol
in het Amsterdamse bos
Amstelland - Kom op woensdagmiddag 28 februari om 12.00
uur, 13.30 uur of 15.00 uur de mol
helpen een huisje te bouwen in
het Amsterdamse Bos. Mol, mier,
muis en egel woonden op een
bouwplaats. Ze werden helemaal
gek van de bulldozers.
Nu willen ze in het Bos gaan wonen. Kunnen ze in het Bos aan
eten komen? Deze activiteit staat

onder leiding van Natuur is een
Feest en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 9 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro
per kind en 2,50 euro per volwassene. Aanmelden kan telefonisch
via 020-5456100, via de website
ww.amsterdamsebos.nl of in De
Boswinkel aan de Bosbaanweg 5,
iedere dinsdag tot en met zondag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Aalsmeer - Bij creatief centrum
de Werkschuit wordt carnaval in
passende stijl gevierd, met Venetiaanse maskers als inspiratie.
Al vanaf 1268 werd tijdens deze
week de overgang van de winter
naar de lente gevierd. Ruim zestig
kinderen uit Aalsmeer zijn deze
week gestart met cursussen tekenen, schilderen en boetseren. De
Werkschuit biedt een uniek creatief programma waar veel waardering voor is! Kijk voor het uitgebreide aanbod aan cursussen
en workshops (ook voor volwassenen) op www.dewerkschuit.nl
Foto: Annefie van Itterzon

Voetbal hoofdklasse jeugd

Ruime zege voor JO8-1
van RKDES: 9-2
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 10 februari werd de eerste
competitie wedstrijd na de winterstop gespeeld door de JO8-1
voetballers van RKDES. De Amsterdamse club DCG kwam op
bezoek. Een spannend begin
van het voetbaljaar, want de heren zijn gepromoveerd naar de
hoofdklasse! En terecht, de kleine
mannen van JO8-1 gaan als een
speer! Gehuld in trainingspakken van de sponsors werd zeer
professioneel de warming-up gedaan. Nog een paar laatste aanmoedigingen van trainers/coaches Edwin en Robert en de wedstrijd ging van start. Het zonnetje
maakte al gauw plaats voor miezerige druppels, maar dat mocht
de pret niet drukken. Binnen 5
minuten stond Des met 1-0 voor
na een fraai doelpunt uit een corner. Topscoorder Milan mag weer
een streepje achter z’n naam zetten! RKDES bleef druk houden en
al gauw scoorde Lars de 2-0. Super leuk voor Lars, die het team
regelmatig bij staat indien men
te kampen heeft met zieke of
op vakantie gaande spelers. Met
slechts een wissel is dit team
kwetsbaar voor uitvallers, maar
de coaches hebben gelukkig een

fijne reservespeler gevonden. De
Amsterdamse spelertjes kwamen
nauwelijks bij het doel van keeper Dirk en bij elke bal richting
medespelers werd deze onderschept door middenvelders Gijs
en Joeri. En als ze toch per ongeluk verder kwamen stond daar
Jesse; de laatste man die werkelijk iedere bal vooruit schopte! Zo
konden de spitsen weer scoren
en dat deden ze; Milan en Montasar maakten er voor rust nog 4-0
van. In de tweede helft ruilden
Dirk en Gijs van plek. Het fanatisme van de Amsterdamse supporters was duidelijk overgebracht
op hun jonge spelers, want na
een doelpunt van Monta kwam
DCG op 5-1. Een prachtig scherp
schot was niet te houden door
keeper-invaller Gijs. Geen nood:
Monta en Lars zorgden voor 6-1
en 7-1. DCG kwam nog één keer
tot scoren, maar de pot werd afgemaakt met doelpunten van
Monta en Milan. Eindstand 9-2.
Wat een prachtig begin van de
nieuwe competitie! De volgende
wedstrijd staat gepland op zaterdag 10 maart om 09.45 uur. Thuis
aan de Wim Kandreef tegen DVC
Buiksloot. Hopelijk is speler Stan
er dan weer bij, jullie ook?

Handbalcompetitie

de Aalsmeer meiden de volgende
wedstrijd wel bij de les.
Verslag en foto: Ruud Meijer

Meiden DB1 van FIQAS
winnen in Breukelen

Spectaculair duel tussen FCA speelster Maud en haar tegenstandster.

Koplopers winnen weer
bij jeugdschaken AAS
Aalsmeer - In de 17e ronde van
de AAS Jeugdcompetitie wonnen de drie koplopers. Sam hield
het lang vol tegen Luuk, maar opeens was er stukwinst voor Luuk
en was het een eenzijdig gevecht.
Jasper walste over Konrad heen
en was als eerste klaar van de grote drie. Christiaan had een zware kluif aan Stijn, maar won toch
netjes. Marien en Niek speelden

de enige remise van de avond.
Rune stond een heel bord achter
tegen Robert, maar zette wel mat!
Dylan won van Kai en Ruben versloeg overtuigend Bryan.
Stand na ronde 17:
1. Luuk 14; 2. Christiaan 13; 3. Jasper 11; 4. Stijn 8; 5. Konrad 7,5; 6.
Sam 7,5; 7. Rune 7,5; 8. Niek 7; 9.
Marien 7; 10. Dylan 7
Door Ben de Leur

Aalsmeer - Zondag 11 februari reisde de DB1 van handbalvereniging FIQAS af naar Breukelen voor een wedstrijd tegen Nijenrodes B1. De meiden hadden
een speciale dag, want ze kregen
hun nieuwe warmloopshirts uitgereikt. Na een lekkere warming
up begon de wedstrijd. Het ging
wat moeizaam de eerste helft
door wat wissels in de verdediging en aanval waardoor de meiden zelf even de kluts kwijt waren. De tegenpartij had een 6-0
verdediging waar het Aalsmeerse team mooi haar wissels op uit
kon proberen. Daardoor waren
er hele mooie aanvallen te zien
en kwam de ruststand op een
3-6 voor Aalsmeer. Wel wat matig
voor dit team, dus werd in de rust
nog het een en ander doorgenomen, maar niet te veel verande-

ringen in de verdediging en aanvallen creëren, was de conclusie.
De tweede helft begon en gelijk mooie breaks, penalty’s die
werden gestopt aan de zijde van
Aalsmeer. De verdediging stond
sterk en de wissels in de aanval
werden juist benut en mooi afgemaakt. De Dames van FIQAS
DB1 hebben weer een mooie
pot handbal laten zien, eindstand 8-18 in het voordeel van
Aalsmeer.
Zondag tegen koploper
Komende zondag 18 februari spelen de meiden een belangrijke wedstrijd tegen de nummer
één: Havas. Iedereen is van harte
welkom om de meiden aan te komen moedigen in De Bloemhof
aan de Hornweg. De wedstrijd
begint om 14.10 uur.

28

15 februari 2018

Bridgecompetitie

Eerste plaatsingswedstrijd voor NK

Aalsmeer - Bij Bridgeclub Onder
Ons werd op 7 februari de derde
zitting van de vierde sessie gehouden. Het was weer een enerverende speelavond. Vreemde
verdelingen zorgden voor lastig
te bereiken eindcontracten, hetgeen kon leiden tot grillige scores. Niet iedereen kon hier goed
mee overweg en dus vielen er
behoorlijk grote plus- en minscores te noteren. Enkele van de
promovendi kunnen nog steeds
hun draai in de hogere lijn niet
vinden en moeten dus vrezen
voor degradatie aan het einde
van de zeswekelijkse sessie. De
opmerkelijkste scores waren te
zien in de B-lijn: de eerste plaats
voor Letta en Renze, maar ook
de tweede plaats voor Lucas en
Gert mag niet onvermeld blijven,
gezien het feit dat Lucas na een

Aalsmeer - De Trampolinegroep
van SV Omnia 2000 kijkt trots terug op de eerste plaatsingswedstrijd in de CDE-klasse, afgelopen
zaterdag 10 februari in Bunschoten. Er werden weer mooie prestaties neergezet. Op maar liefst
13 onderdelen scoorden de Omnia-springers medailles. Op 23
en 24 juni 2018 vindt het Nederlands Kampioenschap Trampolinespringen weer plaats. Tijdens
drie plaatsingswedstrijden kunnen de beste springers van elke
regio zich plaatsen voor deelname aan dit NK. Op de plaatsingswedstrijden en het NK wordt individueel en synchroon gesprongen.

Veel medailles voor
trampolinespringers

Opmerkelijke scores in
B-lijn bij ‘Onder Ons’
lange afwezigheid toch weer de
kaarten ter hand heeft genomen
met zijn oude maatje Gert. Keurig
gedaan! Er resten toch nog drie
speelavonden waarin misschien
alsnog het een en ander rechtgezet kan worden.
Uitslag in de A-lijn: 1e Trees de
Jong en Hans Pothuizen met
60.42%, 2e Bert Huiskes en Hans
Visser met 58.33% en 3e Rietje Bart Verheul neemt team bij de hand.. Foto: Arjen Vos.
van der Zwaard en Joke Hendrikse met 56.60 %. In de B-lijn: 1e
Letta van Luling en Renze Bijker
met 61.25%, 2e Lucas Rombouts
en Gert Wentzel met 59.58% en
3e Kees Brockhoff met invalster
Elly Zandvliet met 59.17%. In de
C-lijn: 1e Pim van der Zwaard met
invaller Jan Joore met 58.85%, 2e
To en Jan Overwater met 56.77% Kudelstaart - Afgelopen zater- Een goed uitgevoerde wegtreken 3e Hennie Jooren en Nico Tas dag was het dan één van die za- ker waarbij de sluwe Verheul de
terdagen dat iedere VZOD-er wist doorloopbal aflegde op Spaarmet 52.60%
dat het een mooie dag kon wor- garen werd door laatstgenoemden. Want het in de onderste re- de subliem verzilverd: 9-5. Een
gionen bivakkerende Crescen- minstens net zo’n mooie goal
do kwam op bezoek. Zij vochten vlak voor rust kwam uit de hanvoor hun laatste kans en waren den van Maura Limpt. Zij speelde
tot de laatste vezel gemotiveerd haar tegenstander zoek en had
om met een overwinning uit Ku- ook nog de rust om in volle vaart
delstaart te vertrekken. En VZOD/ de bal er van afstand in te knallen.
FIQAS was tegelijkertijd ook reu- Lekker om met zo’n gevoel en spize gebrand op de twee punten rit de rust in te gaan: 10-6.
zodat er een grote stap naar lijfs- Na rust was het doel om de twinbehoud in de tweede klasse ge- tig te halen en de flow weer op
zet kon worden. Eerst was er ech- te pakken, maar onder luide aanter nog een fotosessie en mooie moedigingen van de volle sporttenuepresentatie met sponsor FI- hal en trommelende jeugd zou
QAS Software van de gehele se- dit geen probleem moeten zijn.
lectie voordat de arena werd be- VZOD/FIQAS trof na rust als eertreden.
ste doel via een tweemaal raak
Aan trainer/coach Gradus van schietende Viet en ook Nikki KoDe complete selectie van VZOD in nieuwe outfits. Foto: Arjen Vos
Limpt de taak om de boel op ningen die aanvallend vanmidscherp te zetten en de focus op te dag steeds zuiverder werd: 13pakken. Daarbij was het ook wat 6. Het arme Crescendo kwam er
schuiven met de poppetjes van- door het uitstekende verdediwege ettelijke blessuregevallen. gende werk van VZOD/FIQAS niet
Het tweede team van VZOD/FI- meer aan te pas en zag lijdzaam
QAS gaf in ieder geval het goe- de Kudelstaarters steeds verder
Kudelstaart - Enkele maanden teur Rob Geleijn van FIQAS Soft- de voorbeeld door te winnen van uitlopen. Zo dubbelde de ijzergeleden hebben korfbalvereni- ware BV. Daarna volgde, vooraf- Crescendo 2. In het begin moest sterke Chiel van Leeuwen van ver
ging VZOD en FIQAS al afspra- gaand aan de wedstrijd van het VZOD/FIQAS 1 er nog even in ko- de 18-9 binnen gelijk gevolgd
ken gemaakt met betrekking tot eerste team, de presentatie van men want Cresendo was de eer- door zijn 19-9. Echter in de race
de aan het eind van 2017 aflo- de nieuwe outfits door de selec- ste die scoorde. Na de gelijkma- naar de twintigste treffer kreeg
pende sponsorovereenkomst. FI- tie van VZOD.
kende doorloopbal van Jessi- Crescendo de gelegenheid om de
QAS zal ook de komende drie jaar Tijdens de presentatie bedank- ca Zijerveld namen zij uiteinde- stand een iets draaglijker aanzien
de hoofdsponsor zijn van de Ku- te Anja Vermeulen Rob en An- lijk brutaal een 1-3 voorsprong. te geven en lukte het VZOD/FIdelstaartse korfballers.
nemieke Geleijn, namens VZOD, Maar toen stond de oude mees- QAS helaas maar niet om de twinAfgelopen zaterdag 10 februa- voor hun betrokkenheid en ver- ter Bart Verheul op, hij nam het tigste te noteren. Vandaar dat het
ri vond de ondertekening van wees naar de nieuwe outfits jonge team bij de hand en in zijn team van een terecht gelukkige
het sponsorcontract plaats door waarmee VZOD en FIQAS zich de kielzog scoorden ook Eric Spaar- trainer/coach van Limpt finishvoorzitter Anja Vermeulen na- komende jaren op een uitsteken- garen, Vincent Algra en Chiel van te op een dik verdiende overwinmens VZOD en algemeen direc- de manier kunnen presenteren.
Leeuwen: 5-3. Crescendo kwam ning van 19-11.
nog terug tot 6-5 maar toen was Aanstaande zaterdag 17 februaDe ondertekenaars van het sponsorcontract: Arie de Vos, Rob Geleijn en het de beurt aan Algra en Han- ri zal VZOD/FIQAS aantreden in
Anja Vermeulen. Foto: Arjen Vos
na Viet (mooie doorloopbal) en Zaandam tegen ZKC’31 om 18.40
zij brachten de stand op 8-5. uur.

Korfbalcompetitie

Gedreven VZOD boekt
afgetekende overwinning

Sponsorovereenkomst
VZOD korfbal verlengd

Wedstrijden veldvoetbal

Schaakcompetitie

AAS 2 wint eindelijk weer
Aalsmeer - AAS 2 heeft afgelopen
donderdag zeer goede zaken gedaan door verrassend maar overtuigend te winnen van het sterke
Voorschoten 3. De score werd geopend door Koen Beentjes die in
goede vorm is. Ben de Leur mishandelde de opening op indrukwekkende wijze, misschien daardoor geïmponeerd zette zijn tegenstander niet doortastend genoeg door en Ben greep zijn laatste kans door een koningsaanval
die leidde tot onstuitbaar mat.
Olivier Marincic speelde een solide remise tegen teamleider Kubbenga en Martin van Zaanen
overtrof zichzelf door stand te
houden tegen de sterke Hilarius.
Olaf Cliteur had een schitterende koningsaanval en scoorde verdiend een punt. Boudewijn Eijs-

vogel scoorde op bord 4 een keurige remise, waardoor de wedstrijd er bijzonder goed begon
uit te zien voor de Azen. Henk
Noordhoek stond de gehele partij goed tegen de sympathieke Simon Algera, maar gaf opeens een
stuk weg. Maar opgeven doet de
Hunker nooit en in tijdnood overspeelde hij zijn tegenstander geheel.
Willem Hensbergen speelde op
bord 1 een modelpartij en mocht
ook een punt aantekenen.
De Azen staan hiermee vierde in
de Promotieklasse Leidse Schaak
Bond, maar zijn uitgeloot in de
laatste ronde, dus of de AAS schakers safe zijn is nog niet helemaal
duidelijk, maar een nuttig punt
was het zeker.
Door Ben de Leur

Zaterdag 17 februari:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Zwaluwen’30 1
F.C.A. 2 - Z.O.B. 2
Hillegom 3 - F.C.A. 3
A’damsebos 4 - F.C.A. 4
FCA 5 – GeuzenM’meer 5
S.C.W. 5 - F.C.A. 6
FCA 7 - Germaan/Eland 2
Overbos 4 - F.C.A. 8
A.F.C. 45+1 - F.C.A. 45+1
Vrouwen
D.S.S. V3 - F.C.A. V1
De Meer V4 - F.C.A. V2
R.K.D.E.S.
Vrouwen
Nieuw Sloten - RKDES V1
S.C.W.
Stormvogels 1 - S.C.W. 1
Hillegom 2 - S.C.W. 2

14.30 u
11.45 u
13.00 u
12.30 u
14.30 u
11.30 u
14.30 u
15.00 u
14.45 u
16.00 u
12.45 u
14.30 u
14.30 u
13.00 u

Jarige Leo scoort
bij Sjoelclub
Rijsenhout - In de hoofdklasse
bij Sjoelclub Rijsenhout is Thomas van Brakel eerste geworden, op twee Arnold van der Linden en op plaats drie Jan-Willem
Vermeer. De jarige Leo van Faassen was de sterkste in de A-klasse, gevolgd door Martje Baardse
op twee en Annelies Ravensbergen legde beslag op plaats drie.
Het was wederom een buurmannen strijd in klasse B en die is ge-

V.V.C. 3 - S.C.W. 3
Adamsebos 3 - S.C.W. 4
S.C.W. 5 - F.C.A. 6
SCW 45+1 – TABA 45+1
SCW 35 +1 – AFC 35+1

14.30 u
14.00 u
11.30 u
14.30 u
14.30 u

Zondag 18 februari:
F.C.AALSMEER.
Bernardus 1 - F.C.A. 1
Sp.Martinus 2 - F.C.A. 2
Hoofddorp 6 - F.C.A. 3
NW United 5 - F.C.A. 4
Overbos 6 - F.C.A. 5

14.00 u
11.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – W.V.C. 1
14.00 u
R.K.D.E.S 2 - A.G.B. 3
11.00 u
R.K.D.E.S. 4 – D.S.S. 5
12.00 u
Sp.Martinus 3 - RKDES 5 14.30 u
R.K.D.E.S. 6 – Arsenal 10 12.00 u
wonnen door Hans Schijf, met op
twee Willem Romijn en als derde
Marjo Sijm. Astrid Overbeek was
duidelijk de sterkste in klasse C,
met op plaats twee Els van der
Linden en op een gedeelde derde plaats eindigde Ruud Maas en
Brigitte Hoogeboom.
Er is door enkele leden 10 februari meegedaan aan de halve marathon in Hillegom. In de klasse C
was het Riet Schijf die op plaats
twee eindigde.
De volgende speelavond is op
donderdag 22 februari in dorpshuis de Reede aan de Schouwstraat 14 Aanvang is 19.30 uur.

Individueel
In Bunschoten sleepte Kiki Frederiks de tweede prijs binnen bij de
C Pupil Jeugd meisjes. Bij de C Pupil Jeugd jongens eindigde Jay
Roelfsema op de tweede plek en
werd Joey Visser derde. Duncan
Lemstra werd eerste in zijn klasse, de C Junior/Senior heren. Bij
de E Pupil 1 gemengd was Katelijne van der Avoird de beste. Nicky
Schijveschuurder behaalde een
knappe vierde plaats (en medaille) bij de E Jeugd gemengd, een
klasse met maar liefst 16 deelnemers.

mooie tweede plaats voor Muriel Coppens en Bo Breurken. In de
klasse D Pupil meisjes stonden
er zelfs twee Omnia-duo’s op het
podium: Eliana Candido en Alyssa Winkelaar werden eerste, Celeste Berger en Alyssa Visser derde. Hetzelfde gebeurde bij de D
Junior/Senior gemengd: Ilse Bom
en Sarah Wisse werden eerste en
Eva Soppe en Luna Soppe derde.
Katelijne van der Avoird en Merel
van Wilgenburgh zijn pas net samen synchroon gaan springen en
wisten de eerste plaats in de E Pupil 1 gemengd te bereiken.
Veelbelovende nieuwkomers
Ook dit jaar heeft de Trampolinegroep van SV Omnia 2000 weer
een paar veelbelovende nieuwkomers: Mina Karpathios springt
in de klasse E Pupil II en behaalde
een mooie zevende plaats. Eva en
Luna Soppe deden het individueel prima en werden bij het onderdeel synchroon in de klasse D
Junior/Senior gemengd zelfs derde. Interesse gekregen in trampolinespringen? Kijk op de website
www.svomnia.nl voor meer informatie.

Synchroon
Ook bij het onderdeel synchroon
vielen er weer vele Omnia-springers in de prijzen. Bij de C Pupil
Jeugd jongens waren Jay Roelfsema en Joey Visser opnieuw een
ijzersterk duo, zij behaalden dan
ook de eerste plaats. Kiki Frederiks en Nienke Bertholet scoorden ook als beste, zij kwamen uit
bij de C Pupil Jeugd meisjes. Bij
de C Junior meisjes was er een

Schaatswedstrijden om
‘Kees Jongert’ bokaal
Streek - Zaterdag 17 februari organiseert ijsclub Kees Jongert
voor de 34e keer de jaarlijkse
schaatswedstrijden om de ‘Kees
Jongert’ bokaal op kunstijsbaan
Haarlem. De deelnemende verenigingen zijn die verenigingen
die wekelijks trainen op de kunstijsbaan aangevuld met een aantal
gastverenigingen. Er wordt door
de dames en heren, van pupil
tot veteraan, gestreden op maar
liefst 27 onderdelen over afstanden van 500 tot 5000 meter. Ook
dit jaar staat er weer een ploegenachtervolging op het programma. Iedere vereniging stuurt zijn
beste rijder/ster per onderdeel de
baan op. In feite mag de winnaar
zich clubkampioen van de kunst
ijsbaan Haarlem noemen. IJsclub
Ter Aar werd vorig jaar winnaar
van de felbegeerde ‘Kees Jongert’
bokaal, een verzilverde noor. IJsclub Zwanenburg werd winnaar
van de runner-up trofee, een verzilverde doorloper. Deze laatste prijs gaat naar de club die de
meeste progressie heeft gemaakt
ten opzichte van het voorgaande
jaar .IJsclub Zwanenburg werd de
winnaar van de runner up trofee.

Later op de avond werd Zwanenburg ook de winnaar van de ploegenachtervolging.
De deelnemende verenigingen
zijn: IJsclub Zwanenburg, Hardrijders club Amsterdam, Noordwijkse IJsclub, IJsclub Haarlem
Schaatstrainingsgroep Ter Aar,
IJsclub Nova Zembla uit Spaarndam, STG Zaanstreek uit Koog
a/d Zaan, IJsclub Nut en Vermaak
uit Leimuiden, De Amstelbocht
uit Ouderkerk a/d Amstel, IJsclub
V.Z.O.D. uit Kudelstaart, IJsclub de
Blauwe Beugel uit Rijsenhout en
IJsclub Kees Jongert uit Heemskerk. De wedstrijden beginnen
om 17.00 uur en de toegang tot
deze wedstrijden die voor de 34e
keer worden verreden is gratis. Alle clubs rekenen op de steun van
hun trouwe leden en supporters,
zodat de rijders/-sters optimaal
gemotiveerd aan de start verschijnen om hun beste seizoenprestaties te laten klokken en zo
de benodigde punten voor hun
club kunnen binnen halen. Voor
u reden te meer om uw plaatsgenoten aan te moedigen en kennis
te maken met deze mooie kunstijsbaan.

Victor van Schie eerste
bij dinsdag dartavond
Aalsmeer - Op dinsdagavond om
acht uur begon weer de competitie van het darten. Er was weer
een goede opkomst, dus veel
concurrentie om extra je best
te doen. Vooral de dubbels net
even eerder dan je tegenspeler
uitgooien, geeft punten. Dit lukte Victor van Schie dan ook best,
voor hem de eerste plaats. Tweede werd Sander ter Schure, die
met Raymond v/d Weiden een
gelijke dubbel moest uitgooien,
en dat net iets eerder deed, Ray-

mond werd derde. Anno Knol eindigde op de vierde plaats, vijfde
werd Kees de Lange, en de zesde
plaats ging naar Ben van Dam. In
de verliezersronde werd Vincent
Beukman eerste, Peter Bakker
tweede en Franklin Dolk derde.
Ook darten en 16 jaar of ouder?
Kom het eens proberen, deelname kost 2,50 euro per keer. Er
wordt elke dinsdag vanaf 20.00
uur gedart in het Middelpunt in
de Wilhelminastraat 55. De zaal is
open vanaf 19.30 uur.
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Federatie aangesloten
IJsclubs opgeheven!
Aalsmeer - Door een samenloop van omstandigheden heeft
het bestuur van de Federatie van
Aangesloten IJsclubs Westeinder
(kortweg ‘De Federatie’) onlangs
besloten De Federatie op te heffen. Een van de redenen is dat er
de laatste jaren nagenoeg geen
ijswinters meer zijn. Maar ook
door het afhaken van een aantal
ijsclubs. IJsclubs Aalsmeer-Centrum en VZOD bestaan niet meer
en ijsclub De Blauwe Beugel had
haar lidmaatschap opgezegd.
Daarmee is een eind gekomen
aan een sedert 1956 geformaliseerd
samenwerkingsverband
van de IJsclubs De Blauwe Beugel, Uiterweg, VZOD, AalsmeerOost en Aalsmeer-Centrum. Dit

2 Kampioenen bandstoten
bij Biljartvereniging

samenwerkingsverband had met
name tot doel een bijdrage te leveren aan de ijsveiligheid op en
rond de Westeinderplassen, bevordering van het jeugdschaatsen en het zo mogelijk - bij voldoende ijsdikte - organiseren van
een toertocht. Het jeugdschaatsen in Aalsmeer is inmiddels, en
met succes, opgepakt door de
Schaatstrainingsgroep VZOD en
IJsclub Uiterweg. Voor wat betreft de ijsveiligheid zullen deze
ijsclubs de gemeente Aalsmeer
en de politie blijven adviseren.
En mocht er bij een mooie ijswinter toch een toertocht georganiseerd kunnen worden, dan wordt
er naar een goede oplossing ge- Aalsmeer - Op zondag 11 februari werd in Schoorl voor de 41ste
zocht.
keer de Groet uit Schoorl Run gelopen. Dit is een wedstrijd over
diverse afstanden en tevens het
NK 10 kilometer op de weg. Er
werd gelopen in diverse leeftijdscategorieën
Erica Belandi werd in de leeftijdsgroep vrouwen 45 jaar tweede in
een zwaarbevochten wedstrijd
op het NK 10 kilometer. Haar tijd

Atletiekvereniging Aalsmeer

Erica 2e en Erwin 4e bij
Groet uit Schoorl Run
van 38.36 minuten betekende
een flinke verbetering van haar
persoonlijke record en een nieuw
clubrecord alle categorieën (senioren vrouwen t/m masters 45).
Erwin Metselaar liep in Schoorl
een halve marathon en bij de
mannen 45 jaar behaalde hij
een vierde plaats in een tijd van
1.22.24 uur. Al met al een geslaagde dag voor de beide atleten van AV Aalsmeer.

Atletiek junioren AB in Apeldoorn

FC Proosdij blikt terug met
nostalgische filmmiddag
Kudelstaart - Op zaterdag 24 februari organiseren oud-leden van
de in 2013 opgeheven zaalvoetbalvereniging FC Proosdij een
nostalgische filmmiddag in De
Spil aan de Bilderdammerweg.
Aanvang is 15.00 uur, zaal open
vanaf 14.30 uur. De entree is gratis. Van 1987 tot en met 2011 organiseerde
zaalvoetbalvereniging FC Proosdij, onder aanvoering van Jan Weij, jaarlijks in januari een groots opgezet toernooi
voor een goed doel in de Proosdijhal. Zo’n twintig gerenommeerde zaalvoetbalteams streden dan om de felbegeerde Kudelstaart-trofee.

maar liefst 100.000 euro opgebracht voor goede doelen binnen
Aalsmeer en Kudelstaart. Zo werden er mooie bedragen geschonken aan MS patiënten, Ons Tweede Thuis, Activiteitencentrum
Aalsmeer, Rolstoel Basketbal Vereniging Aalsmeer, gehandicapten en ouderen, enz. Meerdere jaren achtereen werden senioren
uit Kudelstaart en Aalsmeer getrakteerd op een fantastische vakantieweek naar Luttenberg op
de Veluwe.

Unieke beelden
Het spreekt voor zich dat er in alle voorgaande jaren veel foto en
filmmateriaal ontstaan is. Het is
Prominente inwoners
de organisatie gelukt om van al
Tijdens het toernooi vond er elk het beschikbare beeldmaterijaar een tussenwedstrijd plaats aal een beknopt overzicht te mawaarin middenstanders en pro- ken van wat FC Proosdij beteminenten van Aalsmeer en Ku- kent heeft voor de samenleving
delstaart een partijtje rolstoel- van Aalsmeer en Kudelstaart. In
basketbal, korfbal of ‘gewoon’ een ruim ander half uur durenbasketbal speelden alsof hun le- de film zijn unieke beelden te
ven ervan afhing. Tal van beken- zien van gastoptredens van onde plaatsgenoten verleenden der andere Con Amore, Show en
hieraan belangeloos hun mede- Jachthoornkorps Kudelstaart, het
werking. Zo was burgemeester grote fanfarekorps van de landHoffscholte jarenlang van de par- macht, ijscoman Freddy Cornell,
tij, maar ook dominee Poesiat, de jongleur Erik Borgman, toneelhuisartsen de Goede en Van Kes- vereniging Kudelstaart, maar ook
sel, raadslid Eppo Buskermolen, worden er unieke beelden van de
garagehouder Piet du Pau, kwe- vakantieweken van senioren en
ker Klaas-Jan Top, apotheker de gehandicapten uit Kudelstaart
Jong, kweker Aad Straathof en ve- en Aalsmeer vertoond. Ook spelle anderen droegen hun steentje fragmenten van de vaak hilaribij om het toernooi te doen sla- sche tussenwedstrijden tussen
gen. Ook waren er ieder jaar talrij- prominenten en middenstanders
ke sponsors die geheel belange- van Aalsmeer en Kudelstaart, koloos zorgden voor een groot deel men aan de orde. Uiteraard kovan de opbrengst. Mede door men ook een aantal spelmomengastoptredens van vele uiteen- ten uit de vele zaalvoetbalwedslopende artiesten werd het toer- tijden aan bod. Kortom, nostalgie
nooi talrijke jaren achtereen een van de bovenste plank die u zegroot succes. Tijdens het toernooi ker niet mag missen. Zaterdag 24
was de kantine de hele avond in februari om 15.00 uur in kerkelijk
feestsfeer en werd er na de prijs- centrum De Spil Kudelstaart.
uitreiking om 23.00 uur nog vrolijk verder gefeest.
Goede doelen
In totaal hebben de toernooien

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

NK-indoor debuut voor
Thijmen en Milan
Aalsmeer - Na de afgelopen weken met name het vizier gericht
te hebben op het crossen was
de overschakeling naar de warmte tijdens het NK Indoor afgelopen weekend groot. Voor A junior
Thijmen Alderden was het direct
zijn indoor debuut. Nog nooit
eerder was hij op zijn 1500 meter van start gegaan op het 200
meter lange ovaal. Na in het eerste deel van de race de kopgroep
goed te kunnen volgen, ontstond
er na 1000 meter een gaatje, wat

helaas naar het einde van de
wedstrijd niet meer gedicht kon
worden. De 4:21,59 minuten was
net te langzaam om zich te plaatsen voor de finale. Het betekende wel zijn tweede snelste 1500
meter ooit, alleen outdoor was
hij één keer sneller. B-junior Milan
Biesheuvel ging van start op de
800 meter, dit betekende direct
zijn officiële NK-debuut. Milan
kampte de laatste weken helaas
met griepverschijnselen waardoor zijn voorbereiding niet helemaal is verlopen zoals gepland.
Thijmen Alderden, startnummer In een sterk deelnemersveld was
21. Foto: Erik Witpeerd
het belangrijkste doel om ervaring op te doen en deze ervaring
mee te nemen naar het NK outdoor deze zomer in Emmeloord.
Milan finishte in 2:14,06 minuten.

Kaartmarathon
in De Quakel

Gerrit en Alie
wint bij Soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom!
De 55+ Kaarters kunnen nog wel
wat klaverjassers en jokeraars gebruiken. Kom gerust kijken en
kaart eens een keertje mee! Belangstelling? Neem voor meer inlichtingen contact op met mevrouw R. Pothuizen via 0297340776. Op donderdag 8 februari is het jokeren gewonnen door
Gerrit van der Geest met 177 punten, op twee Gerard de Wit met
234 punten en op drie Bets Teunen met 195 punten. Bij het klaverjassen was deze week Alie
van Weerdenburg de beste met
5062 punten. Huub Bouwmeester werd met 5054 punten tweede en Greet de Jong derde met
4965 punten. De poedelplaats
was deze keer voor Marry Akse,
met 3799 punten.

De Kwakel - Op zaterdag 24 februari staat een klaverjasmarathon op het programma in
Dorpshuis De Quakel. De kosten
voor deelname is 10 euro en het
kaarten is van 10.00 tot 18.00 uur.
De zaal gaat open om 9.00 uur.
In verband met de organisatie is
vóóraf aanmelden noodzakelijk.
Dit is mogelijk tot 21 februari bij
Aad Hogerwerf via 0297-567526
of Joke Valentijn via 0297-56005.
Adres van Dorpshuis De Quakel is
Kerklaan 16.

Kaartavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoegen houdt op dinsdag 20 februari weer een kaartavond. Klaverjassen en rummicuppen staan op
het programma. Aanvang 19.30
uur, zaal is open vanaf 19.00 uur.
Er wordt gekaart in het Hofplein
aan de Clematisstraat, ingang
zorgcentrum ‘t Kloosterhof. Deelname kost 3 euro per persoon
en dit bedrag is inclusief koffie of
thee. Bij het klaverjassen tijdens
de vorige kaartavond is de eerste prijs behaald door Paul van
Aalst met 5905 punten, op twee
Riet Hoekman met 5435 punten
en op drie Tom Verlaan met 5366
punten. De poedelprijs was voor
Truus van de Helm met 3687 punten. Bij het Rummicuppen was
Janny Flameling met 7 punten de
winnaar. De poedelprijs ging hier
naar Annie Gahrmann met 144
punten.

Aalsmeer - Bij de 7 teams die de
Biljartvereniging Aalsmeer rijk
is en wekelijks in het district actief zijn vallen de prestaties dit
seizoen een beetje tegen. Alleen de C1 weet zich te handhaven op de derde plaats. Maar wat
de club wel binnen haar vereniging heeft zijn twee kampioenen
in het bandstoten, 2e en 3e klasse. Bij Biljartvereniging ‘t Fort in
De Kwakel is de finale bandstoten
gespeeld waar Paul van der Aar
in (clubtenue) kampioen is geworden in de 3e klasse bandstoten; 55 caramboles, door 5 maal
op rij zijn wedstrijden te winnen
en het maximale van 10 punten
te punten halen. Wim Besselse is
de kampioen van de 2e klasse; 75
caramboles met 4 overwinningen
en 1 verliespartij met een totaal
van 8 punten. Beide spelers gaan
naar het gewest.

deed er 16 beurten over om Cees
Omtzigt te verslaan. Paul v/d Aar
had meer beurten nodig tegen
John Tijssen voor zijn 12 punten.
Teun Verkaik had in 19 beurten
en een serie van 21 geen moeite met Rob v. Rooijen. Eindstand:
Team Spaargaren 36 en Rijnegom
22 punten. Het kan gebeuren,
voor het team van Henk v/d Sluis
was er geen eer te behalen tegen
BV Harago; met 17 punten voor
het Aalsmeer team en 36 punten
voor BV Harago.

Grootste nederlaag
In de uit wedstrijd tegen RBV in
Leimuiden was het Arnold Heuzen die in 17 beurten Jaap Verhoeven achter zich liet. Wim
Berghoef heeft deze avond waarschijnlijk zijn grootste nederlaag
van dit seizoen moeten incasseren tegen Marieke Fokker. Wim
normaal spelend met een geEén punt verschil
middeld moyenne van 1.97/2.00
Een biljartpartij in 11 beurten kwam deze avond niet dan een
winnend afsluiten met een moy- moyenne van 1.00. Jan Plasmeenne van 14.72 en een serie van ijer maakte remise en pakte 11
56, dat deed Wim Besselse van punten tegen Martin Jansen in
het C 1 team Hij liet 12 punten 28 beurten. Eindstand: RBV 30 en
noteren tegen Fred Pruisen die Aalsmeer 27 punten.
genoegen moest nemen met 40 Door Piet Maarsen
caramboles van de te maken 108.
Teun van Leeuwen (126 caramboles) moest in 14 beurten (moyenne 8.72) serie van 45 en 9 punten zijn meerderen erkennen tegen Gijs Vrolijk die 27 caramboles minder moet maken. En zo
verloor Aalsmeer met slechts
één punt verschil. Eindstand:
Aalsmeer 26 en Jacobswoude 27
punten.
Drie overwinningen
Voor het Team Spaargaren met
drie overwinningen kon de avond
niet meer stuk. Hans Spaargaren

Tafeltenniscompetitie

4-6 Thuisnederlaag voor
Bloemenlust 1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 startte
veelbelovend tegen Amsterdam
‘78 met een 2-0 voorsprong door
overwinningen van Bart Spaargaren en Johan Berk. Maar vervolgens kwamen de bezoekers sterk
terug met vier zeges op rij, waaronder het dubbelspel door Bart
en Johan. Bijna boekte Bart zijn
tweede overwinning, maar dit
keer moest hij in de beslissende
vijfde game buigen voor zijn tegenstander (8-11, 3-11, 11-8, 1513, 8-11). Ed Couwenberg bracht
Bloemenlust terug naar 3-4, maar
zowel Johan als Ed verloren hun
laatste wedstrijd. Omdat Bart zijn
laatste wedstrijd won van dezelfde tegenstander die ook door Ed
en Johan was verslagen kwam
de eindstand op 4-6. Bloemenlust 2 speelde tegen MEO 1 door
de griepgolf met twee invallers
uit team 3, waarvan Horst Krassen het zeer goed deed met twee
overwinningen. Ook Dirk Biesheuvel was goed voor twee zeges. De andere invaller Peter Velleman verloor een partij na een
beslissende vijfde game en twee
in vier games. Samen met Dirk
zorgde Peter wel voor het vijfde punt en dus een 5-5 gelijk-

Piet wint bij de
Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is van harte welkom bij klaverjasclub de Geluksvogels op de
woensdagavond vanaf 20.00 uur
in het Dorpshuis van Kudelstaart.
Op 7 februari is het klaverjassen
gewonnen door Piet van Klaveren met 5148 punten. Loes Versteeg werd tweede met 5100
punten en Bert van der Jagt derde met 5012 punten. De poedelprijs was deze week voor Cor Knol
met 3857 punten

spel door het dubbelspel te winnen. Bloemenlust 3 speelde uit
tegen het ijzersterke TSO 3. TSO
was vorig seizoen gedegradeerd
uit de derde klasse en was een
maatje te groot voor Bloemenlust. Alleen Horst Krassen wist
heel knap een partij te winnen.
Peter Velleman verloor één partij
in vijf games en één partij in vier
games en Irene Gerritsma verloor
één partij in vier games. De andere partijen werden allen verloren
in drie games, inclusief het dubbelspel van Peter en Horst. Einduitslag: 9-1.

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 19 februari houdt Allen Weerbaar
weer een gezellige speelavond
in buurthuis Het Middelpunt in
de Wilhelminastraat. De zaal gaat
open om 19.30 uur voor koffie,
thee en inschrijving. De inleg is
1,50 euro per persoon per avond.
Vana 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. Vorige week maandag was weer een heel gezellige kaartavond. De opkomst was
wat minder door de griep epidemie. Ook komen klaverjassen of
jokeren? Het bestuur van Allen
Weerbaar ontvangt nieuwe kaarters graag. De winnaars van deze
avond waren Tiny Buwalda met
5077 punten, Ubel van der Blom
met 5002 punten op twee, Tiny
Braat met 4995 punten op drie,
Maarten van der Vaart met 4989
punten op vier en op de vijfde
plaats eindigde Gradus van Vuren
met 4957 punten. De marsenprijs
ging naar mevrouw van Bemmelen en de poedelprijs was voor
Ab van der Stroom. Bij het jokeren ging de eerste prijs naar Jopie
de Vries en Lilian Klaassen werd
laatste.
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Winst voor handballers,
verlies voor voetballers
Aalsmeer - Genoeg gespreksstof voor bij de koffie na een geweldig weekend met carnaval en
prachtige prestaties van de Nederlandse schaatsers op de Olympische spelen. Uiteraard zijn ook
in Aalsmeer afgelopen weekend
weer vele wedstrijden gespeeld.
Voetbal, handbal, basketbal, korfbal en onder andere waterpolo.
Inwoners van de gemeente zijn
actief in heel veel sporten.

Wedstrijdturnen SV Omnia 2000

Jet en Jet winnen goud!

VVA Spartaan kwam op bezoek
aan de Wim Kandreef en met succes. De RKDES dames verloren
met 0-2. Ook het eerste damesteam van FC Aalsmeer kon geen
feestje gaan vieren. Er werd met
1-4 verloren van Zsgowms.

Winst voor handballers
En dan het goede nieuws: De
handballers van FIQAS Aalsmeer
vertrokken zaterdag naar Kwitsheul voor een wedstrijd tegen
Verlies voetbalteams
Quintus. De Aalsmeerse heren
Voetbal en handbal zijn favoriet waren oppermachtig en wonnen
en in deze goed en slecht nieuws. verdiend met 34-20. De mannen
De voetballers van FC Aalsmeer staan nu op de vierde plaats in de
zaterdag en zondag hebben al- BeNe League. Het blijft spannend
lebei verloren. FCA zaterdag ver- in deze top. Wie weet lukt het
loor uit in Naaldwijk van Westlan- de Aalsmeerse handballers nog
dia met 1-0 en FCA zondag moest om verder omhoog in dit lijstthuis aan de Beethovenlaan bui- je te klimmen. Aanstaande zatergen voor Stompwijk’92 en een dag 17 februari speelt FIQAS weer
nederlaag incasseren van 1-4. Het thuis in De Bloemhof. Aanmoedieerste van RKDES Kudelstaart was ging wordt uiteraard op prijs gevrij. Konden deze heren fijn car- steld en het publiek krijgt genaval vieren!
garandeerd een geweldige ‘pot’
Het eerste vrouwenteam van RK- handbal te zien.
DES wachtte wel een wedstrijd. Foto: www.kicksfotos.nl.

De kampioenen: Joëlle van Arkel, Alyssa van der Graft, Roos Heusinkveld,
Jorien van Hulst, Tinka van Hulst, Merle de Jong, Sofie Lek, Lisanne van
Linden, Kes Oppelaar, Solenn Tjin-A-Tsoi, Manon Visser, Eva van Tol en
Myra de Vries, met leiders Paul de Jong en Johan van Arkel.

Voetbalcompetitie

Dames MO17 van RKDES
najaarskampioen!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 3 februari hebben de dames
van RKDES MO17 overtuigend de
titel binnengehaald van de najaarscompetitie. En dat zonder
die dag te spelen, aangezien veel
spelers van de tegenpartij, Tos
Actief, door de griep waren geveld. Het mocht de pret niet drukken, de blijdschap was groot. De
nuchtere meiden namen met een
grote glimlach een mooie bos
bloemen en de traditiegetrouwe
kampioensfrieten in ontvangst.
Trainers, leiders en trouwe aanhang hebben elke wedstrijd weer
met veel plezier en enthousiasme naar de dames gekeken en
van hun voetbalspel genoten. De

manier waarop dit team tegenslagen en blessureleed heeft overwonnen verdient respect, wat
een teamspirit en vechterslust
hebben deze meiden getoond!
Het was een poule met veel goede teams, maar met hard werken
en echt teamspel heeft de MO17
zich naar de eerste plek gespeeld.
Een topprestatie!
Joëlle, Alyssa, Roos, Jorien, Tinka,
Merle, Sofie, Lisanne, Kes, Solenn,
Manon, Eva en Myra, en niet te
vergeten leiders Paul en Johan en
trainers Joyce, Hanneke en Eva,
van harte gefeliciteerd met dit
mooie resultaat! Het bestuur van
RKDES wenst jullie veel succes in
het nieuwe seizoen.

Schaatsen

STG VZOD: Mees en Imke
clubkampioenenen!
Kudelstaart - De jeugd heeft de
toekomst. En dat geldt zeker voor
de schaatsers van STG VZOD. Twee
B-junioren streden zaterdag om
de titel van clubkampioen, waarbij Mees Egberts aan het langste
eind trok. Met een record aantal
deelnemers moest de organisatie een strakke planning maken
om alle rijders hun afstanden te
kunnen laten rijden. Na een opwarmer van muziekgezelschap
Ophelia werd gestart met wedstrijden voor de jongste jeugd
over 100 meter. Eigenlijk de leukste groep, waarbij te zien is dat zij
enorm verbeteren door de wekelijkse begeleiding van enthousiaste trainers op het middenterrein
van de ijsbaan. De pupillen rijden
de 100 meter tweemaal, waarbij
Iris Schmutzer bij de meisjes en bij
de jongens Kaj van Teylingen de
snelste tijden noteerden. De oudere pupillen rijden zowel de 100
als de 300 meter. De overwinning
bij de meisjes E/F gaat naar Sam
van Adrichem en bij de meisjes
C/D naar Pien Snoek. Syb Maarse zegeviert bij de jongens E/F en
Jesse den Otter is winnaar bij de
jongens C/D.
Klasse apart
Bij de pupillen A/B gaan de overwinningen naar de leden ven de
intensieve trainingsgroep. Deze
jeugdleden trainen meerdere keren onder deskundige begeleiding van gediplomeerde trainers
op de ijsbaan en doen daarnaast
conditietrainingen en fietstrainingen op de Tacx. Dit resulteert in
snelle tijden van Fenna de Graaf,
winnares bij de meisjes en van Lucas van der Hoorn. Bij de heren junioren C ging de strijd tussen Jasper van der Hoorn en Tim Jilesen,
die werd beslist in het voordeel
van Jasper. Bij de meisjes junioren C is Nienke van Dok een klasse apart; zij won in deze categorie
het klassement met overmacht.

in het voordeel van Imke Brommer. Inmiddels heeft zij gekozen
voor baanwielrennen, maar bewees dat zij het schaatsen nog
niet verleerd is en reed zij soeverein naar de overwinning. Bij
de heren reed 45+ er Eric Aarsen
goede tijden op de 500 en 1500
meter, maar hij moest het hoofd
buigen voor de aanstormende,
talentvolle jeugd. Hij eindigde als
derde achter Bram Verhoef en de
winnaar van het klassement Mees
Egberts, die voor de eerste keer
wordt gehuldigd als clubkampioen. Gezien zijn jeugdige leeftijd
zullen er vast nog velen volgen.
Kijk voor de complete uitslag op
de website: www.stgvzod.nl.

Aalsmeer - De volgende soos
van de OVAK is op woensdag 23
februari vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het kaarten op 7 februari is gewonnen door Rinus Buskermolen
met 5318 punten. Op twee Toon
Kunst met 5261 punten, op drie
Anton van der Polder met 5137
Baanwielrennen
De strijd om het clubkampioen- punten en op vier Wil ter Horst
schap bij de dames wordt beslist met 5124 punten.

Aalsmeer - Zondag 11 februari vond de laatste voorwedstrijd
plaats van het rayon Amsterdam.
SV Omnia 2000 nam met 16 turnsters deel onder leiding van Anneke Nap, Mariet Tas en Ilse Sandifort. Mariet en Ilse namen ook
nog de taak van jury op zich net
als trainster Gerda Kockelkorn. SV
Omnia had deze wedstrijddag samen met SV IVO uit Ouderkerk tevens de taak om de wedstrijden
te organiseren. Gelukkig hebben
vele ouders en turnsters meegeholpen om de organisatie goed
te laten verlopen.
In de categorie instap D2 turnden vijf Omnia-turnsters in een
veld van 24 deelneemsters. Amy
Egberink had de pech dat bij het
onderdeel sprong er één van de
twee sprongen totaal mislukte,
waardoor ze op de laatste plaats
belandde. Gelukkig behaalde ze
bij de brug de derde plaats. Britt
Lisierse werd 11e , Fenne Vogel
en Britt de Vos eindigden beiden
op de 9e plaats. Jet Snoek spande de kroon door op de 1e plaats
te eindigen en won dus de gouden medaille.
In de categorie instap D1 turnden twee Omnia-turnsters: Nency van Noordenne en Jinte van
Leeuwen. In de D1 wordt er bij
het onderdeel vloer een oefening
op muziek geturnd. Nency voerde deze oefening prachtig uit en
behaalde bij dit onderdeel de 3e
plaats. In totaal waren er 17 deelneemsters waarvan Nency op de
9e plaats eindigde. Jinte behaalde een mooie 3e plaats bij de balk
en in totaal werd ze 5e. Hiervoor
ontving ze een medaille.
In de categorie Pupil 1 D2 turnden vijf Omnia-turnsters in een
veld van 18 deelneemsters. Suus
Clemens maakte een prachtige
sprong en behaalde hiermee de
2e plaats. Helaas wat pech bij de
andere onderdelen waardoor ze
eindigde op de 17e plaats. Sam
Rosa Voorn eindigde op de 13e
plaats; Jente Tolsma op de 9e
plaats. Lynn van der Neut turnde

een goede wedstrijd, maar greep
net naast een medaille want ze
eindigde op de 6e plaats. Noa
Verbeek werd 1e op de sprong,
2e bij de balk ; in totaal wist ze de
2e plaats te behalen en daarmee
de zilveren medaille.
In de categorie Jeugd 2 in de 5e
divisie turnden drie Omnia-turnsters in een veld van 9 turnsters.
Maud Sanders turnde een constante wedstrijd en behaalde met
de 5e plaats een medaille. Britt
Beelen werd 1e op de sprong, 1e
op de brug en eindigde op een
mooie 2e plaats. Jet van Kooten eindigde bij alle toestellen op
de 2e plaats. In het eindklassement behaalde ze de 1e plaats
met slechts 0,05 punt verschil
met Britt en werd ze kampioene
bij de Jeugd.
In de categorie senioren 5e divisie
turnde Tanya Karoui. Ze behaalde
bij drie toestellen de 1e plaats,
maar helaas mislukte haar brugoefening waardoor ze van de 10
deelneemsters op de 4e plaats
eindigde. Hiervoor kreeg ze wel
een medaille. SV Omnia 2000 kan
terugkijken op een goed geslaagde rayonwedstrijd met complimenten voor de organisatie en 7
medailles. Het zat hem deze dag
in de naam Jet want Jet Snoek en
Jet van Kooten wonnen goud.
Goud voor Jet Snoek en goud voor
Jet van Kooten.

Olivia, Lucienne, Noa, Amber en Noa op bezoek bij Kim van het jeugdprogramma ‘Let’s Go’ op Radio Aalsmeer.

Thamen softbaljeugd te
gast bij ‘Let’s Go’

Aalsmeer - Een vijftal softbaljeugdleden van honk- en softbalvereniging Thamen waren afgelopen vrijdag te gast bij het radioprogramma Let’s Go! van Radio
Aalsmeer.
De jongedames mochten uitleg
Mees Egberts en Imke Brommer geven over de sport softbal en
het verschil tussen honkbal, softclubkampioenen bij STG VZOD.
bal en beeball. Daarbij kregen zij
vragen over de vereniging en hun
teams. De jongedames in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar hebben dit super gedaan. De uitzending van afgelopen vrijdag is terug te luisteren via de website
van Radio Aalsmeer.
De softbal jeugd van Thamen is
nog steeds op zoek naar nieuwe teamgenoten, dus ben jij een
meisje/jongedame in de leeftijd
9 tot en met 18 jaar? Dan ben je
van harte welkom. Er zijn drie verschillende leeftijdscategorieën
voor softbal meisjes en dat zijn
pupillen (t/m 12 jaar), aspiranten
(13 t/m 15 jaar) en junioren die 15
jaar en ouder zijn.
Softbal is net als honkbal een

Winst Rinus bij
OVAK-soos
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Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 16
februari is er weer gewoon kaarten bij Buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom in het buurthuis aan de
Dreef 1. Aanvang; 20.00 uur. Zaal
open vanaf 19.30 uur voor koffie,
thee en inschrijving.

sport waarbij je zowel moet verdedigen als aanvallen. Daarbij is
het een sport met weinig fysiek
contact en waar ieder op zijn eigen positie of in zijn eigen slagbeurt kan laten zien hoe goed
zij is. Het team dat na de wedstrijd de meeste punten heeft
gescoord heeft gewonnen. Echter je kunt je team natuurlijk eerder aan een overwinning helpen
door goed te verdedigen. Lijkt
het je ook leuk om een keer mee
te komen trainen? Stuur dan een
e-mail naar: nieuweleden@thamen.info en je krijgt bericht hoe
laat en waar je kunt komen meetrainen.
Beeballen
Voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar en ouder zijn er mogelijkheden om te beeballen, een
eenvoudigere versie van honkbal/softball. Er is ook binnen de
honkbalafdeling in De Kwakel
nog ruimte voor nieuwe leden,
dus interesse stuur dan ook een
berichtje.
Het koppelkaarten op vrijdag 9
februari is gewonnen door Gerard Pouw en Rita Blauwboer met
5773 punten. Siem Burgers en
Ben Johannessen werden tweede met 5635 punten en Guda en
Bert Kluinhaar derde met 5047
punten. De poedelprijs was voor
het koppel Mia Huijkman en Joke
Kievit met 3723 punten.
Zaterdag kwartmarathon
Op zaterdag 17 februari organi-

Van links naar rechts: Rick, Britney, Carmen en MIchelle.

Handboogschieten

Viertal schutters Target
naar jeugdcompetitie
Kudelstaart - Voor de jeugdcompetitie bij het handboogschieten
moesten enkele jeugdleden van
HBV Target afreizen naar Heerhugowaard om bij handboogvereniging de Waerd aldaar hun
vaardigheden te tonen. Met een
groot deelnemersveld werd één
wedstrijd geschoten over 30 pijlen. De schutters van Target stonden goed te schieten waarbij Carmen Terlouw haar vorm weer had
hervonden met een score van
228 en Michelle van Dam zelfs
een persoonlijk record schoot
met 210 punten. In de compound
klasse wist Rick van Gent een score te behalen van 266 punten,
een uitzonderlijke prestatie. Britseert buurtvereniging Hornmeer
een kwartmarathon klaverjassen.
Aanvang om 10.00 uur. Zaal open
vanaf 9.30 uur. De kosten van
deelname zijn 10 euro en dit bedrag is inclusief een lunch. Neem
gerust uw buurman of vrouw
mee naar het nieuwe buurthuis
aan de Dreef 1.

ney Bos, die tijdens wedstrijden
absoluut geen druk voelt en heerlijk relaxed staat te schieten, behaalde een score van 243 punten.
Deze wedstrijd is één van de wedstrijden in de competitie die door
de hele regio en ook in de eigen
accommodatie moeten worden
geschoten. Uiteindelijk wordt
na weglating van de slechtst geschoten wedstrijd de einduitslag
bepaald. Het wordt zeker spannend met zo’n geweldige jeugdgroep die het ook onderling
goed met elkaar kan vinden. Zelf
ook handboogschieten? Kijk op
www.hbvtarget.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

