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Onderzoek 
naar gestolen 

fi etsen 
Aalsmeer - In de Pijp in 
Amsterdam is vorige week 
een 47-jarige winkeldief uit 
Aalsmeer op heterdaad be-
trapt. De man is aangehou-
den en meegenomen voor 
verhoor. Er werd toestem-
ming gegeven tot huiszoe-
king en in de tuin en de 
schuur van de Aalsmeer-
der tro� en agenten meerde-
re � etsen en diverse naviga-
tieapparatuur aan. Van een 
� ets is inmiddels de eige-
naar getraceerd. De � ets was 
in de nacht van zaterdag 17 
op zondag 18 februari gesto-
len uit een schuur in de Wil-
lem Alexanderstraat. Er loopt 
een verder onderzoek.
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Renovatie atletiekbaan 
uitgesteld!
Aalsmeer - De renovatie van de 
atletiekbaan, de bouw van een 
nieuw clubgebouw voor de atle-
tiekvereniging AVA en de aanleg 
van nieuwe tennisbanen door All 
Out worden voorlopig uitgesteld. 
Hogere kosten door extra uit te 
voeren maatregelen zijn hier de 
oorzaak van.

Uitgebreid onderzoek 
De afgelopen periode heeft uit-
gebreid onderzoek plaatsgevon-
den naar onder meer de kwaliteit 
van de baan, het nieuwe clubge-
bouw en de buitenverlichting. 
Dat resulteerde in een nieuw ont-
werp en bijgestelde kosten. Het 
gaat om noodzakelijke kosten, 
waaronder de volledige vervan-
ging van de onderlaag en de mi-
nimale grootte van het clubge-
bouw (van 100 naar 140 vierkan-
te meter). En om niet direct nood-
zakelijke kosten, zoals die voor de 
vervanging van de buitenverlich-
ting en een duurzame toplaag 
voor de atletiekbaan in plaats van 
een goedkopere, kwalitatief min-
dere variant. Tot slot zijn er nog 
kosten voor verwijdering van de 
asfaltverharding om uitbreiding 
van twee buitenbanen door ten-
nisvereniging All Out mogelijk te 
maken.

Extra investering 
Op basis van de op dit moment 
beschikbare informatie verwacht 
het college van B&W dat dit al-
les resulteert in een extra investe-
ring van circa €400.000 boven het 

door de raad in 2016 beschikbaar 
gestelde krediet van €920.000. 
Hierdoor nemen ook de structu-
rele, jaarlijkse kapitaallasten toe. 
De exacte omvang van het extra 
krediet en de daarmee samen-
hangende kapitaallasten wordt 
de komende weken in overleg 
met beide verenigingen bere-
kend.

Raad en Lentenota
Het college is voornemens om 
voor de raadsvergadering van 
mei of juni 2018 een voorstel 
aan te bieden inzake de te ma-
ken keuzes voor renovatie van 
de atletiekbaan en nieuwbouw 
van het clubgebouw. De integra-
le � nanciële afweging kan dan 
plaatsvinden tijdens de behande-
ling van de Lentenota, die is voor-
zien voor de raadsvergadering 
van 12 juli 2018. 
Een en ander houdt tevens in dat 
de aanbesteding van de atletiek-
baanrenovatie helaas uitgesteld 
moet worden. Hierdoor zijn deze 
werkzaamheden niet meer uit te 
voeren in 2018, immers het aan-
brengen van de toplaag van de 
atletiekbaan moet plaatsvinden 
in droge weersomstandigheden. 

Spijtig
“Het is voor alle betrokkenen – en 
met name voor de beide sport-
verenigingen – spijtig, maar op 
basis van de voorliggende feiten 
is er naar ons inzicht geen ande-
re keuze”, aldus burgemeester Je-
roen Nobel namens het college.

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Eindelijk schot in drietal langlopende projecten
Vergadering van de lange baarden

Aalsmeer - Volgende onder-
werp was het bestemmingsplan 
Nieuw Oosteinde - Machineweg. 
Oud-bewoonster van het Rooie 
Dorp, Hedwig van der Peet, hield 
een pleidooi om vooral snel te 
gaan bouwen op dit nu akelig le-
ge stuk grond. Ze wil graag terug 
en vroeg zich af wanneer? Eigen 
Haard wil op deze locatie waar 44 
huurhuizen zijn gesloopt in to-
taal 63 woningen bouwen, voor-
namelijk sociale huur (44), 17 wat 
duurdere huurhuizen en 2 koop-
woningen. De fracties en wet-
houder Gert-Jan van der Hoe-
ven beaamden dat het een pro-
ject betreft met een lange baard. 
Het heeft veel te lang geduurd. 
Vreugde was er wel dat er nu dan 
toch gebouwd gaat worden. Het 
is overigens niet zo dat morgen 
de eerste paal de grond in gaat. 
Er moeten nog enkele procedu-
res bewandeld worden, waaron-
der de o�  ciële besluitvorming 
in de gemeenteraad op 15 maart, 
waar het bestemmingsplan op-
nieuw besproken wordt. Geen 
hamerstuk, beslisten de fracties. 

Van torens naar 7 woningen
Een project met een nog veel lan-
gere baard, zoals wethouder Van 
der Hoeven omschreef, is het 
bouwproject aan de Kudelstaart-
seweg 60 (vroeger de Pannebar). 
Al zeker tien jaar geleden is het 
dat er een voorstel werd gedaan 

voor de bouw van twee woonto-
rens hier. Destijds was er veel ver-
zet tegen, mede hierdoor en later 
door de economische crisis heeft 
het stuk grond heel lang braak 
gelegen. En nu wordt voorgesteld 
zeven woningen te bouwen en 
over het gevolgde traject was er 
zowel van de wethouder als van 
de fracties alle lof voor de pro-
jectontwikkelaar. Met alle betrok-
kenen en omwonenden is uitvoe-
rig overleg gepleegd en uiteinde-
lijk is met elkaar naar een project 
gewerkt waar iedereen blij mee 
is. “In Vrouwentroost en dat hoort 
wel bij Kudelstaart”, merkte Ep-
po Buskermolen van het CDA op. 
Hij werd zonder morren in het ge-
lijk gesteld. “Het wordt een mooie 
entree voor Kudelstaart”, aldus 
Luuc de Horde van AB. 

Hotel De Zwerm
Over het laatste punt op de agen-
da waren de fracties het niet zo 
eens met elkaar of eigenlijk was 
het de VVD tegen de ‘rest’. Er wa-
ren van alle partijen nog wel vra-
gen over de komst van Hotel De 
Zwerm tegen de nieuwe N201 
aan in Greenpark. De plannen 
zijn om een hotel te bouwen met 
maximaal 500 kamers, congres- 
en vergaderruimten, � tnesszaal, 
amusementsruimte, restaurant 
en café/bar en een parkeervoor-
ziening met circa 2.200 parkeer-
plaatsen. De grootte van het ge-

bouw met een hoogteaccent 
van 24 meter deed Robert van 
Rijn van de VVD aan een nieuw 
Las Vegas in Aalsmeer denken. 
Er waren twijfels over de moge-
lijke bewoning door arbeidsmi-
granten en het Schipholparkeren 
kwam ter sprake. Het hotel heeft 
als uitgangspunt 40 procent in-
vulling volgens het park, ‘sleep en 
� y’ concept en 60 procent invul-
ling door de zakelijke markt. Wet-
houder Gert-Jan van der Hoeven 
kon redelijk de twijfel wegnemen 
(een 3 of 4 sterren hotel, qua prijs 
van de grond � nancieel niet in-
teressant om arbeidsmigranten 
te huisvesten) en wat het parke-
ren betreft wil een hotel natuur-
lijk wel plaatsen aan de gasten en 
congresgangers kunnen bieden. 
Met de hoogte van 24 meter ga-
ven de fracties aan geen moei-
te te hebben. Ook niet met de 
grootte van het hotel, wel werd 
bij monde van Rik Rolleman 
van PACT gevraagd aandacht te 
schenken aan divers groen rond-
om en hij kreeg in deze bijval van 
alle collega’s. 
Waar de VVD bleef twijfelen, wa-
ren CDA, AB, HAC, PACT en (aar-
zelend) Lijst Kuin uiteindelijk 
heel positief. “Een aanwinst voor 
Aalsmeer”, aldus Rolleman. Bus-
kermolen (CDA): “Een waardevol-
le aanvulling” en De Horde (AB): 
“Een mooie ontwikkeling.” Ook 
dit werd geen hamerstuk. De de-
� nitieve besluitvorming vindt pas 
plaats na behandeling in de raad 
van 15 maart. Wie had ooit ge-
dacht dat de ‘molensteen’ (zor-
genkindje) Green Park zich zou 
ontwikkelen tot een heel geva-
rieerd en toeristen trekkend ge-
bied? Hulde voor alle volhouders! 
Vol is het overigens nog niet, 
maar er klinken voor nu alleen 
maar positieve geluiden.

Door Jacqueline Kristelijn

Het al zeker tien jaar braakliggend terrein aan de Kudelstaartseweg (voorheen Pannebar) gaat eindelijk be-
bouwd worden. Er komen 7 woningen.

Nog geen nieuw asfalt voor 
de Dreef, uitstel door vorst
Aalsmeer - Er wordt nog meer 
geduld gevraagd van alle inwo-
ners door de gemeente. Aan de 
situatie bij de rotonde aan de 
Dreef en de weg zelf verandert 
voorlopig even niets. De asfalte-
ringswerkzaamheden bij de Dreef 
zijn namelijk uitgesteld. “De ge-
plande asfalteringswerkzaamhe-
den aan de Dreef en Zwarteweg 
zullen later plaatsvinden”, zo laat 
de gemeente weten. Dit komt na-
tuurlijk door de koude weersom-
standigheden. Met vorst kan er 
niet geasfalteerd worden en de 
weermannen en weervrouwen 
voorspellen heftige kou met tem-

peraturen ver onder nul. De ge-
plande datum was 3 maart. “Het 
asfalt moet goed hechten aan de 
onderlaag en dat kan niet als het 
vriest. Een nieuwe datum wordt 
nog vastgesteld”, besluit de ge-
meente. 
Tja, het zit echt niet mee. Ge-
lukkig is er de tijdelijke nieuwe 
weg en is de rotonde deels open. 
Voetgangers en � etsers kunnen 
hier geheel gebruik van maken. 
Bewoners langs de ‘geschraapte’ 
Dreef zullen het misschien stie-
kem niet zo erg vinden. Wordt er 
eindelijk niet meer zo hard gere-
den...Boetes voor snelheidsduivel

Aalsmeer - Op zondag 11 februa-
ri even voor half tien in de avond 
zagen agenten een scooter zon-
der licht rijden op de Machine-
weg. Besloten werd de bestuurder 
een stopteken te geven en hem te 
wijzen op deze overtreding. Hier 
dacht de scooterrijder heel anders 
over. De bestuurder gaf extra gas 
en ging er als een speer vandoor 
en reed de Aalsmeerderweg op. 
De politie zette de achtervolging 
in, maar niet op volle kracht, om-
dat er gevreesd werd dat de scoo-
terrijder op het natte wegdek ten 

val zou komen. De bestuurder leek 
hier geen rekening te houden, in 
de politieauto werd een snelheid 
gemeten van zo’n 100 kilometer 
per uur. In de Wilhelminastraat 
kwam de scooterrijder in botsing 
met een paaltje en sloeg de mo-
tor af. De bestuurder, een 17-jari-
ge Aalsmeerder, werd meegeno-
men naar het politiebureau voor 
verhoor. De inwoner gaf aan best 
trots te zijn op zijn racescooter. 
Een racemonster was het zeker, de 
test op de rollerbank gaf aan dat 
de scooter zeker een snelheid van 

150 kilometer per uur kan berei-
ken. De scooter was voorzien van 
een cilinderblok van liefst 70 cc 
en bleek niet verzekerd. De brom-
mer/motor is in beslag genomen 
en de bestuurder moet verplicht 
op cursus vanwege zijn onverant-
woordelijke rijgedrag. Bovendien 
kan de 17-jarige snelheidsduivel 
rekenen op een � ink aantal boe-
tes. Hij krijgt bekeuringen voor 
het niet kunnen tonen van zijn 
identiteitsbewijs, rijden door een 
rood stoplicht, onverzekerd rond 
rijden, het hebben van geen licht 
op de scooter, het negeren van 
het stopteken van de politie en 
een foutieve kentekenplaat.

De laatste commissievergadering in de huidige samenstelling 
van het college en de gemeenteraad vond afgelopen dinsdag 
20 februari plaats. Het werd de vergadering van de lange baar-
den, want vooral langlopende onderwerpen kwamen aan de or-
de. Over het vaststellen van het bestemmingsplan voor Uiterweg 
401 waren de fracties het snel eens. Eindelijk gaat er gebouwd 
worden op dit al lang troosteloze perceel. Er gaat iets heel ‘knaps’ 
gebouwd worden trouwens. Een vrijstaande woning met parkeer-
kelder en zwembad, een privé-haven, een boothuis, een gefun-
deerde weg op eigen terrein en drie woonarken. Opnieuw behan-
delen in de raadsvergadering op donderdag 15 maart vonden de 
fracties niet nodig. 
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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 Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers 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.slachto�erhulp.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 spoed-
gevallen buiten de openingstijden, 
tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

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

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

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

HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en 
Ouderenadvies, Parklaan 26a, 
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.30-
12.30 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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 17.700

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

komst. Spreker: Christiaan van 
der Wolf. Babyoppas en aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 
Dovenvertolking en vertaling 
in het Engels.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en 16.30u. met ds. 
P.A. van Veelen uit Wormer.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

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

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. Dienst. Voorganger mgr. 
dr. Dirk Jan Schoon. Schrift-
lezingen: Lisette Visser-Mole-
man. Organist gezocht! Bel: 
020-6944753. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

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

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

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

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

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Zon-
dag van 10 tot 11u. En dinsdag 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met dhr. Wim de 
Knij�.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Steve 
van Deventer. Babyoppas, kin-
der- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Jan Broere sr. 
Collecte: Veertigdagentijd pro-
ject. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

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

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
W.H.B. ten Voorde uit Nun-
speet. Organist: J. Groenedaal.

 - Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag Dienst om 
10u. met ds. J. Haeck uit Zeist. 
Organist: Th. Griekspoor. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-

 Zondag 25 februari

van 18 tot 21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden elke 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98 vanaf 20u. Op 
26 februari met drs. Gordon 
van Veelen. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33 vanaf 20u. Op 
6 maart met Hoite Slagter. The-
ma: Studies uit de brieven van 
Timoteüs en Titus.

Communiceren via CRDL 
in Rozenholm
Aalsmeer - Hoe communiceer 
je met een naaste die in een an-
dere realiteit leeft? Die er wel is, 
maar tóch ook weer niet? Het is 
triest en pijnlijk om het contact 
te verliezen met degene waarvan 
je houdt. De bewoners, familiele-
den en verzorgers zullen dit da-
gelijks ervaren. De CRDL vertaalt 
aanraking in geluid en maakt 
hierdoor nieuw contact moge-
lijk voor mensen die moeite heb-
ben met communicatie en soci-
ale interactie, zoals mensen die 
lijden aan dementie, autisme of 
een verstandelijke beperking, en 
hun omgeving. De CRDL verbindt 
mensen met elkaar, zorgt voor le-

vensgenot en verbetert de kwa-
liteit van leven. De CRDL maakt 
echt en liefdevol contact mo-
gelijk. Afgelopen dinsdag 20 fe-
bruari is in de Violier van Rozen-
holm de CRDL in ontvangst geno-
men. Ook is een demonstratie ge-
geven hoe deze te gebruiken en 
waarvoor deze dient. De CRDL is 
een gedeelte ge�nancierd door 
het Coöperatiefonds van Rabo-
bank Regio Schiphol en aanvul-
lend door Waardigheid en Trots. 
Rozenholm is er trots op dat het 
tehuis nu ook een CRDL heeft 
om op deze bijzondere manier te 
kunnen communiceren met de 
bewoners.

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - De broeders van Tai-
zé in Frankrijk met hun vieringen 
zijn een begrip. Zoals ook gebrui-
kelijk in de oecumenische broe-
derschap van Taizé zullen een-
voudige liederen, gebed, bijbel-
tekst en stilte elkaar afwisselen.
Karmel Aalsmeer aan de Zwarte-
weg 36 heeft een kleine kapel in 
huis. Zij stelt deze kapel open om 
met elkaar een meditatieve vie-
ring te houden op vrijdag 23 fe-
bruari om 20.30 uur. Daarna is er 
gelegenheid om elkaar te ont-
moeten. Aardig misschien om 
eens mee te vieren! Welkom.

Familiespreekuur en groepscursus
Heeft u een naaste met 
psychische problemen?
Amstelland - Leven met iemand 
met psychische problemen heeft 
vaak ook voor u grote gevolgen. 
Voor u als partner, ouder, zoon, 
dochter, zus, broer, vriend(in) 
zijn vragen als ‘hoe kan ik met de 
problemen omgaan, hoe geef ik 
steun en zorg ik ook goed voor 
mezelf?’ belangrijk. Met deze vra-
gen kunt u bij Prezens terecht tij-

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Op zaterdag 24 fe-
bruari gaan de leden van Drum-
fanfare Melomanie en handboog-
vereniging Target weer huis aan 
huis oud papier ophalen. De lo-
pers hopen natuurlijk weer op de 
medewerking van alle inwoners 
en vraagt hen het papier in tilba-
re dozen aan de rand van de weg 
te plaatsen. De opbrengst van het 
oud papier komt ten goede aan 
beide verenigingen. Daarna is de 
eerstvolgende ophaalronde op 
zaterdag 31 maart. 

Oost-Inn: Inloop 
en handwerken

Aalsmeer - Op woensdag 28 fe-
bruari van 9.30 tot 11.30 uur is 
er inloop en ontmoeting. Tevens 
kunnen inwoners mee doen met 
het quilten of een ander hand-
werk. Gezellig met sto�es, naald 
en draad samen iets moois ma-
ken. Alle belangstellenden zijn 
hartelijk welkom in de Oost-Inn 
in de Mikado aan de Catharina 
Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-321636 of 
kijk op de website www.ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Gezellige middag met 
soep bij Zonnebloem
Aalsmeer - Afgelopen donderdag-
middag 15 februari heeft De Zon-
nebloem een leuke bijeenkomst 
georganiseerd voor haar deelne-
mers. Onder het genot van drank-
je en het eten van heerlijke erw-
ten- en of kippensoep is met zo’n 
dertig gasten en vrijwilligers een 
informele bijeenkomst gehouden. 
Na het openingswoord, waarin ook 
het verlies van twee trouwe gasten 
werd herdacht en een mooi ge-
dicht werd voorgelezen, zijn er veel 
herinneringen opgehaald maar 

ook de alledaagse dingen zijn uit-
voerig besproken, denk hierbij aan 
de Olympische spelen en de gang 
van zaken met de politiek. Rond 
een uur of twee is een ieder weer 
moe maar voldaan huiswaarts ge-
keerd en kan de Zonnebloem weer 
terugkijken op een zeer geslaag-
de middag.  Mocht uw zich willen 
aanmelden bij de Zonnebloem als 
gast of als vrijwilliger, bel of stuur 
een mail naar Jos van der Laan 
(voorzitter) via 06-25448638 of via  
jos.van.der.laan@outlook.com.

OSA reikt cheque uit aan 
stichting Heart4Children
Aalsmeer - Opnieuw is er door 
OSA een subsidiecheque uitge-
reikt. Dit keer aan de Stichting 
Heart4Children. Joop de Vries 
heeft de cheque van 2.500 euro 
in ontvangst mogen nemen die 
de penningmeester Stef Holling 
van OSA aan hem overhandigde. 
Eind 2017 heeft de stichting een 
sponsorloop met na a�oop het 
eten van pannenkoeken gehou-

den en daarbij een bedrag van 
liefst 3.015 euro ingezameld.
Het bedrag is bestemd voor de 
fundering van een extra school-
lokaal op het complex van het 
weeshuis van Heart4Children. 
Meer informatie hierover is te vin-
den op de website: www.heart-
4children.org
Kijk voor meer informatie over 
OSA op www.osa-aalsmeer.nl

Diploma-uitreiking en 
jubilarissen bij EHBO
Aalsmeer - Tijdens de jaarverga-
dering van EHBO Aalsmeer heb-
ben nieuwe eerstehulpverleners 
hun diploma in ontvangst mo-
gen nemen. Vanaf half oktober 
hebben de cursisten hard geleerd 
en werden ze getraind in het her-
kennen van en het handelen bij 
letsels na een ongeval. De oplei-
ding startte met de levensred-
dende handelingen. Wat te doen 
bij een hevig bloedende wond, 
een bewusteloos slachto�er en 
wat als deze stopt met ademha-
len? De eerste minuten zijn in dit 
geval enorm belangrijk. Als EHBO-
er ben je een belangrijke schakel 
voordat professionele hulp aan-
wezig is, zeker als je weet, dat de 
meeste ongevallen in en om het 
huis plaatsvinden. Vele onderwer-
pen kwamen aan bod: hoe herken 
je de diverse soorten brandwon-
den, onderkoeling en oververhit-
ting. Wat is een correcte wondbe-
handeling, wanneer stuur je ie-
mand naar een huisarts of huis-
artsenpost en wanneer bel je 112. 

Vier geslaagden
Het examen werd afgenomen 
door een team van het Oranje 
Kruis. Vier cursisten slaagden en 
instructeurs Linda van Veen en 
Thea Jongkind, die de opleidings-
lessen gaven, zijn blij een aan-

tal nieuwe EHBO-ers af te kun-
nen leveren. De geslaagden zijn: 
Daniëlle Raket (foto), Leonieke 
Raket (foto), Nathalie van Veen 
en Bob Markus. Tevens zijn di-
verse jubilarissen in het zonne-
tje gezet. Al 12,5 jaar zijn Eline 
van Aert, Antoon van Dijk, Sandra 
Koehler, Greet Kooij, Dinie Maarse 
en Sandra van Wijk lid van EHBO 
Aalsmeer. Liefst al 25 jaar verbon-
den aan de vereniging zijn Anita 
Bruin, Cees Joore, Caroline Tim-
mer en Jorie Warmels. Zij kregen 
de gouden EHBO-speld van de 
vereniging uitgereikt en al deze 
trouwe leden kregen een atten-
tie. Meer weten over de EHBO-op-
leiding in Aalsmeer? Neem dan 
eens een kijkje op de website:  
www.ehboaalsmeer.nl

dens het familiespreekuur en tij-
dens de groepscursus voor fami-
lieleden en andere naastbetrok-
kenen. De groepscursus wordt 
gegeven in samenwerking met 
Mantelzorg en Meer. Familiele-
den en andere naastbetrokkenen 
kunnen voor individuele gesprek-
ken gebruik maken van het fami-
liespreekuur. In deze gesprekken 
staat u zelf centraal. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Op dins-
dag 13 maart start er een groeps-
cursus voor familieleden en naast-
betrokkenen. De cursus is van 
14.30 tot 17.00 uur bij De Amstel-
mere aan de Laan van de helende 
meesters 433 in Amstelveen en 
bestaat uit acht bijeenkomsten. 
Deelname is kosteloos. 
De cursus is bedoeld voor inwo-
ners van Amstelland. Voor meer 
informatie over het familiespreek-
uur en de groepscursus en voor 
aanmelding kan contact opge-
nomen worden met Prezens, te-
lefonisch via 088-7885015 en per 
email via preventie@prezens.nl.
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22 FEBRUARI

 Sjoelen in wijksteunpunt 
Voor Elkaer, Nobelhof 1 in Ku-
delstaart, 14.30 tot 16u.

 Sjoelavond in De Reede, Rij-
senhout vanaf 19.30u.

 Superbingo in buurthuis 
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.

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

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

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

23 FEBRUARI
 D66 campagnebus op Praam-

plein vanaf 9.30u.
 Filmfestival in Fort Kudelstaart 

door jongeren Groenstrook. 
Films ‘Alice through the look-
ing glass’ om 19u. en ‘Beauty 
and the Beast’ om 19.20u.

 Koppelkaarten bij BV Horn-
meer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 20u.

 Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten met optreden Mr. 
Ray Bass in N201, Zwarteweg 
van 20 tot 24u.

 Darten bij Poel’s Eye in Dorps-
huis Kudelstaart. Inschrijven 
tot 20u.

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

24 FEBRUARI
 Nostalgische �lmmiddag FC 

Proosdij in De Spil, Kudelstaart 
vanaf 15u.

 Negende ronde ZABO zaal-
voetbalcompetitie in Proosdij-
hal, Kudelstaart vanaf 19u.

 Bingo-avond bij Geo�’s aan 
Aalsmeerderdijk vanaf 20.30u.

 Optreden Mr. Boogie Woogie 
in cultureel café Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 21u.

 Expositie ‘In stelling’ in Crash 
Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug. Open zater-
dag 11 tot 16u. Extra: Lezing 
zaterdag over de Stelling door 
René Ros om 14u.

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

25 FEBRUARI
 Vogelbeurs in hal De Baccara, 

Baccarastraat,10 tot 12.30u.
 Shantymiddag met De Brul-

boeien en Het Groene Hart in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 14u

 Optreden band Exes in The 

Beach, Oosteinderweg 247a 
vanaf 15u.

 Simple Minds Undercover in 
The Shack, Schipholdijk 253b 
in Oude Meer vanaf 16u.

 KCA Jazz met pianist Jos van 
Beest en zangeres Mariël-
le Koeman bij Nieuwe Meer, 
Stommeerweg vanaf 16u.

26 FEBRUARI
 Sport- en spelinstuif voor 

jeugd in Proosdijhal van 9.30 
tot 12u. Extra vrijzwemmen.

 Bewoners-inloop voor huur-
ders Eigen Haard in Dorpshuis 
Kudelstaart, 19.30 tot 20.30u.

 PvdA de wijk in. Bijeenkomst 
bij Elly O�erman, Zwarteweg 
15 van 19.30 tot 21u.

27 FEBRUARI
 Computerhulp Aalsmeer in ’t 

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

 Zangmiddag voor 50+ in gro-
te zaal Zorgcentrum Aelsmeer, 
Molenpad vanaf 15u.

28 FEBRUARI
 Sport- en spelinstuif voor 

jeugd in sportcentrum De Wa-
terlelie, Dreef van 9.30 tot 12u. 
Tevens extra vrijzwemmen.

 Inloop bij Oost-Inn van 9.30 
tot 11.30 uur in De Mikado, Ca-
tharina Amalialaan 66. 

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Optreden Holland Marimba 
Duo voor 55+ in grote zaal 
Zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad van 15 tot 16u.

 Foto’s en dia’s over oud-
Aalsmeer door Wim Rooden-
burg in wijkpunt Voor Elkaer, 
Kudelstaart van 15 tot 16u.

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

1 MAART
 Kaartmiddag voor ouderen 

in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 13.30u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 15u.

Vrijdag Bandbrouwerij met 
optreden Mr. Ray Bass
Aalsmeer - Vrijdag 23 februari 
een heel bijzonder optreden tij-
dens de Bandbrouwerij in N201: 
alleskunner Mr. Ray Bass treedt 
op met zijn band. De muziek van 
Mr. Ray Bass is het best te om-
schrijven als reggae/pop met een 
vleugje funk en rock, waarbij dan-
sen met een grote glimlach op je 
gezicht onvermijdelijk is!
Mr. Ray Bass (Riëndy Holder) is 
geboren in Curaçao, woont te-
genwoordig in Kudelstaart en is 
zanger, bassist, drummer, gitarist, 
songwriter en videoproducent. 
Op 14-jarige leeftijd begon Riën-
dy met drummen in zijn kerk, gi-
taar spelen en songwriting en hij 
bleek al snel een heel groot ta-
lent te zijn! In 2002 verhuisde hij 
naar Nederland met zijn moeder 
en jongere broer om te stude-
ren en tegelijkertijd op professio-
neel niveau een muzikale carrière 
te beginnen en met succes, want 
Riëndy heeft inmiddels het podi-
um gedeeld met veel verschillen-
de artiesten en bands, zoals Izali-
ne Calister, Darryl, IR-SAIS en Kei-

zer. Ray heeft veel opgetreden op 
de Caribische eilanden, in 2007 
gespeeld voor de president van 
Burundi en één van de grootste 
hoogtepunten in zijn muzikale 
carrière was het spelen op de af-
terparty van een van zijn groot-
ste idolen: na Sting’s ‘Back to Bass’ 
concert in de Heineken Music 
Hall met Nicole Bus in 2012. 
Mr. Ray Bass is één van de grote 
kanshebbers tijdens de Popprijs 
Amstelland die in maart in N201 
van start gaat, dus kom alvast 
even checken vrijdag!

Voorspeelavond
Voor het optreden van Mr. Ray 
Bass is er in de zaal eerst een 
voorspeelavond met leerlingen 
van drumleraar Louis de Blieck 
uit Uithoorn en natuurlijk zijn ge-
woon alle oefenruimtes beschik-
baar voor alle muzikanten en 
aanhang om lekker te jammen en 
gezellig een drankje te doen!
N201 aan de Zwarteweg 90 is 
open vanaf 19.30 uur, entree is 
gratis.

Ieder weekend livemuziek 
Simple Minds undercover 
zondag in The Shack
Oude Meer - De Simple Minds, 
opgericht in 1977, is nog steeds 
‘hot’ en aan hun succes lijkt 
geen einde te komen. Afgelopen 
maandag stond Simple Minds in 
een uitverkocht Paradiso en heb 
je hiervoor geen kaartjes kunnen 
bemachtigen, maar wil je toch 
live genieten van al die fantas-
tische hits van deze band? Dan 
heeft The Shack aanstaande zon-
dagmiddag 25 februari ‘second 
best’ op hun podium staan. De 
muzikanten van Simple Minds 
Undercover pakken het iets min-
der groot aan, maar hebben eer-
der, met uitverkochte optredens, 
bewezen dat ook deze band staat 
als een huis! Vijf voortre�elij-
ke muzikanten in een buitenge-
woon gave Simple Minds tribute. 
En wie anders kan deze beter lei-
den dan Rob Klerkx, de drummer 
van Moke die met een stel klasse-
muzikanten de jaren tachtig laat 
herleven met deze schitterende 
undercoversessie. Een middag 
van herkenning met muziek waar 
velen mee zijn opgegroeid. 
The Shack gaat deze middag zo’n 
dertig jaar terug in de tijd, terug 
naar de meest succesvolle peri-
ode van deze populaire band uit 
Schotland. Simple Minds werd ra-
zend populair met de wereldwij-
de nummer 1 hit Don’t You (For-
get About Me). Daarna volgde 
nog juweeltjes als Alive and Kic-
king, Promised You A Miracle, 
Sanctify Yourself, en het prach-
tige Belfast Child. Met muzikale 
klasbakken als Rob Klerkx (Moke), 

Marcin Felis (Moke), Arjen Koe-
koek (The Metallicas) en Ruard 
Sander (The Secret) op het Shack-
podium weet je al dat ook dit 
weer een muzikaal hoogstandjes 
gaat worden! 

Phil Bee’s Freedom
Op zondag 4 maart komt Phil 
Bee’s Freedom optreden in The 
Shack. Een prachtige bluesband 
van een uitzonderlijke kwaliteit! 
Hammond en Rhodes, twee fan-
tastische solo gitaristen, strak-
ke ritme tandem, en de soulvolle 
stem van Phil Bee.

Brood’s Wild Romance
De naam ‘Wild Romance’ doet 
nog steeds de harten van vele 
muziekliefhebbers sneller klop-
pen. Onder leiding van Mister ‘Sa-
turday Night’ himself, ster-gitarist 
Dany Lademacher, komt de Wild 
Romance op volle kracht terug op 
het podium van The Shack op vrij-
dag 9 maart. Natuurlijk komen al-
le grote hits van Herman Brood & 
His Wild Romance voorbij. Stam-
pend en strak, Rock ’n Roll die je 
ouderwets bij de keel grijpt. Op 
zang Edgar Koelemeijer, op gitaar 
Dany Lademacher en David Hol-
lestelle, op toetsen Otto Cooy-
mans, op bas Gee Carlsberg en op 
percussie en drums Jan ’t Hoen.
Zondag 25 februari is The Shack 
geopend vanaf 15.00 uur. Aan-
vang Simple Minds undercover is 
om 16.00 uur. Entree 10 euro In-
fo: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Met optreden zangeres Mariëlle Koeman

Jazz op de Nieuwe Meer 
met Jos van Beest Trio
Aalsmeer - Jazz met pianist Jos 
van Beest en zangeres Mariël-
le Koeman aanstaande zondag-
middag 25 februari op de Nieuwe 
Meer. Jos van Beest kan zo lang-
zamerhand de ‘huispianist’ van de 
Nieuwe Meer worden genoemd. 
Hij staat met zijn trio (met Erik 
Schoonderwoerd op bas en Ben 
Schröder op drums) garant voor 
een lekker swingende jazzmid-
dag. Wegens het grote succes 
van een vorig optreden wordt 
hij opnieuw vergezeld door zijn 
echtgenote, de zangeres Mariël-
le Koeman. Mariëlle is een zan-
geres die van nature een prach-
tige stem heeft. Zij legt warmte 
en diepte in haar muziek, zoals de 
componisten van haar zorgvul-
dig uitgekozen repertoire het be-

doeld hebben. Zo brengt zij een 
breed repertoire uit het onuitput-
telijke ‘American Songbook’, die 
zij op geheel eigen wijze vertolkt. 
Inmiddels heeft Mariëlle Koe-
man een vijftal albums op haar 
naam staan, die allemaal zijn uit-
gebracht door haar vaste platen-
maatschappij in Japan. Jazz op 
de Nieuwe Meer is dit voorjaar op 
25 februari, 25 maart en 29 april 
steeds op zondagmiddag van-
af vier uur. Voor het jazz-week-
end op vrijdagavond 29 en zater-
dagavond 30 juni en zondagmid-
dag 1 juli zijn drie bigbands uit-
genodigd. Adres: Stommeerweg 
2 (naar de overkant met het pont-
je). Toegang: uw gift. Inlichtingen: 
Henny Essenberg, tel. 327698 en 
Pierre Tuning, tel. 0297-360355.

Mr. Boogie Woogie live 
in Bacchus zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdag 24 febru-
ari keert Mr. Boogie Woogie, één 
van Europa ’s meest bevlogen 
bluespianisten, terug op het po-
dium van cultureel café Bacchus.
Mr. Boogie Woogie oftewel Eric-
Jan Overbeek (1967, Nieuw-Ven-
nep) zingt, speelt, praat en deelt 
zijn passie voor de muziek met 
Aalsmeer. Eric-Jan werd op der-
tienjarige leeftijd gegrepen door 
‘de boogie-woogie’ na het horen 
van Fats Domino’s Swanee River 
Hop. Inmiddels ruim dertig jaar 
later pendelt hij meerdere ma-
len per jaar heen en weer tussen 
Nieuw-Vennep en zijn ‘tweede 
thuis’ Arizona waarvandaan hij in 
heel Amerika optreedt. Overbeek 
werd al in 2006 door een Franse 
vakjury uitgeroepen tot ‘Best Eu-
ropean Blues Pianist’. Kom aan-
staande zaterdag kijken, luiste-
ren, genieten en swingen in het 

knusse culturele café in de Ger-
berastraat. Zaal open vanaf 21.00 
uur. Entree: Uw/jouw Gift!
Foto: TakeApicture/Anous

Optreden EXES in The Beach
Aalsmeer - Zondag 25 februari 
speelt de band EXES als opening 
van de jamsessie in The Beach. 
Deze formatie speelt muziek uit 
de zestiger jaren tot heden en 
soms in verrassende uitvoerin-
gen. Het repertoire bestaat uit 
nummers van onder andere Tina 
Turner, Blöf, Joe Cocker, U2, Bruno 
Mars maar ook Robbie Williams of 
André Hazes. De band is gefor-
meerd rond zanger Mike Heuving 
en zangeres Barbara Jaschenka. 
Verder bestaat EXES uit de gita-
risten Donald Meijer en Kees-Jan 

Voortman, bassist Joop Gijsbers, 
toetsenist Dick Freriks en drum-
mer Aad Littooij. Deze muzikan-
ten hebben allen jarenlange er-
varing in diverse bands en spe-
len wekelijks omdat zij nog al-
tijd veel plezier beleven aan het 
muziek maken. Het optreden be-
gint om 15.00 uur. Hierna zal de 
jam beginnen en kan er aanslui-
tend door muzikanten, zangers 
en zangeressen gejamd worden 
onder leiding van Rob Taekema. 
ruim van te voren geopend en de 
entree is gratis.

De Brulboeien en Het Groene Hart
Shantymiddag in Dorpshuis
Kudelstaart - Aanstaande zon-
dagmiddag 25 februari wordt 
er door de Feestcommissie Ku-
delstaart samen met Shantykoor 
De Brulboeien een shantymiddag 
geoganiseerd in het Dorpshuis. 
Uiteraard treedt De Brulboeien 
deze middag op, maar zij niet al-
leen. Ook Shantykoor Het Groene 

Hart uit Koudekerk aan de Rijn zal 
acte de présance geven. De afwis-
seling van deze middag zal ko-
men van het Aalsmeerse smart-
lappenkoor Denk aan de Buren. 
De middag begint om 14.00 uur 
en de toegang is gratis. Iedereen 
is van harte welkom en meezin-
gen en meedeinen mag!

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Basscombo ‘Ampeq’
 € 139,-

Capo ‘Boston’
(diverse kleuren) € 12,95

Ruime voorraad
� ightcase-materiaal

Kindergitaar
 ‘Valencia’ 3/4 € 79,-

NIEUW:

TIP:NIEUW:

AANBIEDING:





WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan offi ciële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

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

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw 
vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 
8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het be-
sluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke ziens-
wijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van 
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. 
Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben 
en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil 
brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

TEST UW POLITIEKE VOORKEUR 
MET STEMHULP MIJNSTEM

Op 21 maart zijn er gemeenteraads-
verkiezingen. U bepaalt als kiezer wie er komende 
vier jaar in de gemeenteraad van Aalsmeer zitten. 
Weet u al op welke partij u wilt stemmen, welke 
thema’s er spelen in Aalsmeer en hoe politieke 
partijen daarover denken? Om u daarbij te helpen 
heeft de gemeente een stemhulp laten maken. Ga 
naar aalsmeer.mijnstem.nl en kijk welke partij het 
beste bij uw ideeën past. MijnStem vindt u ook 
via www.aalsmeer.nl.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten 
kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in 
het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. 
U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder 
vermelding van het dossiernummer. In een later stadium 
kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend. 
- Hendrikstraat 36, 1432 JK (Z-2018/008872), het 

plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het 
vervangen van een kozijn ter plekke van de voordeur

- Mr. Jac. Takkade 35, 1432 CB (Z-2018/008867), het 
aanbrengen/plaatsen van gevelreclame, reclamepor-
talen en vlaggenmasten 

- Ophelialaan 90 A, 1431 HK (Z-2018/008833), het 
verbouwen tot diverse appartementen c.q eengezins-
woningen en een restaurant 

- Uiterweg 108, 1431 AR (Z-2018/009115), het ver-
bouwen en uitbreiden van de woning 

- Korfstraat 45, 1433 DE (Z-2018/009558), het uitbrei-
den van de eerste verdieping aan de achterzijde

- Oosteinderweg 545, 1432 BL (Z-2018/009564), het 
plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzij-
de van de woning, het verplaatsen van de entreepui, 
het vernieuwen van de kozijnen aan de straatgevel en 
het plaatsen van een vergunningsvrije veranda op het 
achtererf

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergun-
ning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met 
zes weken verlengd:
- Hornweg 64, 1432 GN (Z-2017/062532), het plaatsen 

van een dakopbouw in het achtergevelvlak van de wo-
ning.

- Hornweg 105, 1432 GE (Z-2017/062715), het uitbrei-
den van de woning op de begane grond en verdieping 
aan de achterzijde.

- Stationsweg 22, 1431 EG (Z-2017/062349), het rea-
liseren van een aanbouw op de begane grond en het 
intern verbouwen van de woning. 

- Zijdstraat 83, 1431 EB (Z-2017/063163), het wijzigen 
van winkelruimte naar 4 appartementen op de 1e ver-
dieping.

- Aalsmeerderweg 294, 1432 CX (Z-2018/000131), het 
bouwen van een dakopbouw en een uitbouw en het 
intern wijzigen van de constructie. 

- Dr. J. Wasscherstraat 2, 1432 PS (Z-2018/000222), 
het aanleggen van een in- en uitrit. 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere 
procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte 
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Dorpsstraat 83, 1431 CB (Z-2017/059433), het plaat-

sen van dakkapellen op de zijgevels. Verzonden: 14-
02-2018

- Nabij Raadhuisplein 1, nabij Einsteinstraat 127, 
nabij Ophelialaan 161, nabij Poldermeesterplein 
1, nabij Haydnstraat 3 en nabij Praamplein 4, (Z-
2017/056659), het tijdelijk afwijken van het bestem-
mingsplan t.b.v. het legaliseren van 6 standplaatslo-
caties. Verzonden: 15-02-2018

- Oosteinderweg 392, 1432 BG (Z-2018/001535), het 
kappen van een boom. Verzonden: 16-2-2018
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en plan-
ning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon 
een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

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

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

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

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen 
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervol-
gens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-
info’s van de afgelopen maanden raadplegen.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt 
u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de 
raad gesproken over een onderwerp dat de burger persoon-
lijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen 
de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in 
de commissievergadering kan een burger het woord voeren 
over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is 
dat niet mogelijk. In de commissievergadering krijgt een 
inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de leden toe te 
spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt. 

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

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

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

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

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

- De app van de overheid heet ‘Offi ciële Bekendmakin-
gen’.

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Borucki D.P. 14-10-1987 13-02-2018
Chojnacki J.M. 29-09-1980 16-02-2018
Janik S. 14-11-1951 16-02-2018
Kohn L. 07-03-1974 13-02-2018
Krajewska S. 21-07-1982 13-02-2018
Kuczmierczyk A.M. 24-11-1992 13-02-2018
Szychowska B.I. 23-06-1968 16-02-2018
Ben Ismail N. 10-10-1980 13-02-2018

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

GRATIS OPFRISSEN VAN UW VERKEERSKENNIS?
Bent u een oudere automobilisten (60+) en woont u in 
de gemeente Aalsmeer? En wilt u uw kennis bijspijkeren 
over de nieuwste verkeersregels? De gemeente Aalsmeer 
biedt u in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland 
afdeling Amstelveen-Amstelland een gratis opfriscursus 
rijvaardigheid aan. Meer informatie op www.aalsmeer.nl.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

TER INZAGE
t/m 08-03-18 Zakelijke beschrijving overeenkomst tot 

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

t/m 08-03-18 Zakelijke beschrijving overeenkomst tot 
kostenverhaal Locatie Vrouwentroost 
Zuid (Kudelstaartseweg 92 te Aalsmeer) 
i.v.m. wijziging van het bestemmings-
plan “Uiterweg - Plasoevers 2005” m.b.t. 
de kadastrale percelen gemeente Aals-
meer, sectie D, nummers 3226, 3227 en 
3228, ter grootte van 4.129 m².

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

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Eerste Nederlandse sportheld
Geromantiseerd levens-
verhaal van Jaap Eden
Kudelstaart - Na 125 jaar is de in-
ternationale schaatstop dit jaar 
terug in Amsterdam voor het we-
reldkampioenschap allround. Op 
het Museumplein rekende Jaap 
Eden in januari 1893 af met de – 
vooral – Noorse concurrentie. Hij 
ontketende een immense vreug-
de onder alle lagen van de bevol-
king, van koningin tot baanveger. 
Dit maakte hem tot de eerste na-
tionale sportheld in Nederland. 
In de jaren won hij nog twee we-
reldtitels op de schaats én twee 
op de wielerbaan. Zijn naam is 
al jaren verbonden aan de prij-
zen voor de beste sportvrouw en 
sportman van het jaar. Wie was 
Jaap Eden? Zoals Erben Wenne-
mars – Sportman van het Jaar in 
2003 – het verwoordt: “Jong en 
oud moet weten wie Jaap Eden 
was. We mogen hem niet verge-
ten!”
Voor de huidige generaties is 
Jaap Eden vaak niet meer dan een 
naam: van een ijsbaan, van een 
hal en van die sportprijzen. Voor 
de meesten is zijn levensverhaal 
onbekend. En dat terwijl het ver-
haal juist sterk lijkt op de levens-
verhalen die de laatste jaren zo in 
trek zijn: van sportieve roem naar 
totale ontreddering. Na vijf jaar 
van wereldtitels en kapitale ver-
diensten als baanwielrenner ging 
het bergafwaarts met de presta-
ties. Jaap Eden vond geen bevre-
diging in werk of een geregeld le-
ven en zocht het in de drank. In 
1925 overleed hij in Haarlem, 51 
jaar oud. Voor een grafmonu-
ment werd een inzamelingsactie 
gehouden.
Om de jonge - en minder jonge- 
sportliefhebbers bekend te ma-
ken met de twee kanten van Jaap 
Eden schreef historicus Dani-

el Rewijk uit Kudelstaart een ge-
romantiseerd levensverhaal. Hij 
heeft daarbij Jaap Edens zoon als 
hoofdpersoon opgevoerd: Japi in 
het boek. Het verhaal van Jaap 
Eden wordt door Japi gerecon-
strueerd in een reeks ontmoetin-
gen met mensen die dichtbij zijn 
vader stonden, zoals Klaas Pan-
der, zijn trainer; “Bob” een jour-
nalist, geënt op Leo Lauer; en 
een correspondentie met Gou-
goltz, een Zwitserse renner en 
Jaaps beste vriend in Parijs. Klaas 
Pander geeft Japi bovendien een 
kistje met krantenknipsels over 
zijn vader. Het verhaal en sommi-
ge personages zijn �ctief, maar 
de gegevens over Jaap Eden be-
rusten op historische bronnen.
Na de o�ciële opening van De 
Coolste Baan van Nederland op 
18 januari zal het eerste exem-
plaar overhandigd worden aan 
de kleinzoon van Jaap Eden.
Het boek ‘Jaap – Een Wonder-
mens als Vader’ van Daniel Rewijk 
is te koop te koop bij de Mars-
kramer in winkelcentrum Ku-
delstaart en bij Het Boekhuis en 
de Bruna in de Zijdstraat.
Daniël Rewijk is historicus en pro-
moveerde in 2015 op een biogra-
�e van Pim Mulier, de belangrijk-
ste grondlegger van de moder-
ne sport in Nederland. Dit proef-
schrift werd genomineerd voor 
de Nico Scheepmakertrofee voor 
het beste sportboek van dat jaar. 
Daniël werkt in het onderwijs en 
kan levendig vertellen over de 
geschiedenis van sport. Met een 
kinderboekje over Jaap Eden laat 
de Kudelstaarter de jongste ge-
neratie sportliefhebbers kennis 
maken met de glorie en scha-
duwkanten van de allereerste na-
tionale sportheld van Nederland.

Livemuziek, cabaret en exposities
Cultureel Aalsmeer bruist 

ieder weekend weer!
Aalsmeer - Het was weer een 
gevarieerd cultureel weekend 
in Aalsmeer. In Bacchus kon af-
gelopen zaterdagavond 17 fe-
bruari genoten worden van 
het nog jonge cabaret-talent 
Tom Lash. De 22-jarige bracht 
‘stof tot nadenken’ met veel hu-
mor tijdens zijn voorstelling ‘Uit 
Vrije Wil’. Van de Gerberastraat 
naar de Weteringstraat, alweer 
de band B-Loose in café Joppe 
op een vrolijk en gezellig op-
treden trakteerde. Aanstaan-
de zaterdag 24 februari is cul-
tureel café Bacchus voor lief-
hebbers van boogie woogie 
‘the place to be’. Pianist Mr. Boo-
gie Woogie (Erik-Jan Overbeek) 
komt optreden tijdens Bacchus 
da Musica. In café Joppe zater-
dag geen livemuziek, maar no-
teer alvast zaterdag 3 maart, 
deze avond gaan de spots aan 
voor Shaking Patsy. Zondag 18 

februari was de uitgelezen dag 
om met het heerlijke zonnetje 
op pad te gaan en eens kunst te 
gaan bekijken. Dat kon (en kan 
nog steeds) in het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat 9 waar 
aquarellen en glaskunst te be-
wonderen zijn. De watertoren is 
weliswaar vanwege het Slecht-
valken-paar enige maanden ge-
sloten voor beklimming, maar 
de overkant is best een heel 
leuk alternatief. In de voormali-
ge pompkelder is galerie Sous-
Terre gevestigd en hier wordt 
momenteel een voorproef-
je gegeven van de komst van 
het Flower Art Museum met 
een bloemrijke tentoonstelling. 
Sous Terre is iedere zaterdag 
en zondag open van 13.00 tot 
17.00 uur. Het Oude Raadhuis 
binnen wandelen kan iedere 
donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur.

The Night Flight in P60
Amstelland - Op zaterdag 24 fe-
bruari brengt de voormalige 

Night Flight to Rio het feest naar 
P60 Amstelveen! Met een nieu-

we naam en een nieuw reper-
toire worden alle genres samen-
gesmolten tot een sensationele 
show. Na vier uitverkochte jaar-
feest edities, keert Coverband 

Night Flight to Rio ook in 2018 
weer terug in P60. Ze presenteert 
een spectaculaire show en een 
vernieuwde naam! Want Night 
Flight to Rio gaat verder als The 
Night Flight.
The Night Flight zorgt elk jaar 
voor een onvergetelijke erva-
ring voor iedereen. Deze negen-
koppige band weet van geen op-
houden en laat, zonder moeite, 
in hoog tempo de grootste hits 
de revue passeren. Pop, Dance/
Club, Rock, Soul en Disco, alle 
genres komen voorbij. Een ver-
nieuwde show, een frisse line-up 
en een uitgebreid repertoire: de-
ze avond staat garant voor een 
feestelijk optreden met extra veel 
energie. Er is geen andere moge-
lijkheid dan meedansen en mee-
zingen met deze ‘feestsensatie’. 
Meer dan een Coverband! Zater-
dag 24 februari, zaal open van-
af 20.00 uur, aanvang 21.00 uur. 
Kaarten: 11 euro in de voorver-
koop en 15 euro op de avond zelf 
aan de zaal. Kijk voor meer infor-
matie op www.p60.nl.

Muzikale verrassingen 
tijdens Jazz a/d Amstel
Uithoorn - Zondag 25 februa-
ri zijn Yvette de Bie, Jasmijn Hen-
driks, Paul Poulissen en Fernando 
Sanchez speciaal te gast bij Jazz 
aan de Amstel. Onder leiding van 
singer, songwriter en presentatri-
ce Shyla Zoet kunnen bezoekers 
ook deze zondag weer genieten 
van echte Jazz standards, pop, 
soul, eigen songs en bewerkin-
gen van bestaande liedjes in al-
lerlei muziekstijlen.
Zangeres Yvette de Bie deed mee 
met The Voice en heeft een voor-
liefde voor Jazz en Soul muziek. 
Ze zingt ook guide vocals in en is 
ook te horen als voice-over. Daar-
naast zingt ze bij de The Grand La-
dies of Jazz en The Gospelsingers 
in het theater. Paul Poulissen is 
een ras entertainer en speelt zo-
wel trompet als piano. Hij schreef 
diverse TV tunes voor onder an-
dere Service Salon van de Avro en 
Hier en Nu. Daarnaast was hij ook 
dirigent van Avro’s Kinderkoor. 
Gastvrouw zangeres Shyla Zoet, 

onder andere te horen in ver-
schillende commercials, waaron-
der momenteel de appelmoes re-
clame van ‘Servero’, werkte reeds 
samen met vele nationale en in-
ternationale artiesten waaronder 
Sister Sledge, Jasparina de Jong, 
Gerard Cox, Lee Towers, Gordon, 
Replay, Boney M en vele ande-
re. Tijdens al weer het 6e seizoen 
van Jazz aan de Amstel, nodigt zij 
vele artiesten uit binnen- en bui-
tenland uit, om met haar te mu-
siceren. 
Kortom, het gonst aanstaande 
zondag in Sjiek tijdens Jazz aan 
de Amstel met zoveel muzikaal-
talent. Op 25 februari bestaat de 
band uit Yvette de Bie (zang), Jas-
mijn Hendriks (zang), Fernando 
Sanchez (saxofoon), Paul Poulis-
sen (piano/trompet), Peter Berg-
man (bas), Olaf Keus (drums) en 
Shyla Zoet (zang en presenta-
tie). Locatie: Sjiek aan de Amstel, 
Marktplein 11 in Uithoorn tussen 
15.30 en 17.30 uur. Entree 3 euro.

Jongeren de boomhut in 
voor ‘Mamas’ in Afrika
Hoofddorp - Er zijn vele groepen 
die de Heimanshof als hun thuis 
basis rekenen en daar hun posi-
tieve energie uithalen en in in-
vesteren. Een van de groepen die 
van elke activiteit iets spectacu-
lairs weet te maken zijn de Green-
Teens: 15 jongeren tussen 13 en 
20 jaar oud inmiddels. Zij genie-
ten jaarrond van de natuur en el-
kaar en weten dat met allerlei 
maatschappelijke initiatieven te 
combineren. Het is inmiddels een 
traditie dat zij zich midden inde 
winter 48 uur in de boomhut van 
de Struintuin van De Heimanshof 
terugtrekken om een goed doel 
te steunen, en ook te ervaren dat 
je lichaam niet altijd een CV in-
stallatie nodig heeft en wat een 
egel en een eekhoorn in de win-
ter doormaakt.

Komende weekend, van 23 tot 25 
februari, gaan zij weer de boom-
hut in en het belooft een echt 
winter weekend te worden. Daar 
bij kunnen ze alle aandacht en 
steun gebruiken. Hun zelfgeko-
zen goede doel voor dit jaar zijn 
de Mamas in Zuid Afrika, die we-
zen en straatkinderen opvangen. 
De helft van de opbrengst gaat 
ook naar hun eigen programma.
Vrijdag 23 februari om 18.00 uur 
begint het programma met piz-
za’s bakken in de leemoven van 
de Struintuin en zondag 25 om 
18.00 uur worden de jongeren 
weer opgehaald door hun ou-
ders, die hen deze dagen van ca-
tering zullen voor zien. Publiek is 
van harte welkom. De Heimans-
hof is te vinden aan de Wieger 
Bruinlaan 1 in Hoofddorp.

Luxe sportauto gezocht
De Kwakel – Hier volgt een ver-
zoek van de ouderraad van basis-
school de Zon uit de Kwakel: “ Wij 
van de ouderraad van basisschool 
. de Zon organiseren, op 24 maart 
as een fancy fair ten behoeve van 
de school. We verkopen plantjes,   
hebben een disco voor de kinde-
ren, een bar voor volwassenen, 
wat te eten voor iedereen en nog 
veel meer. We organiseren in de 
aula het rad van fortuin waarin we 
leuke prijzen, gesponsorde, prij-
zen weggeven. Nu zijn we eigen-
lijk nog opzoek naar iets bijzon-
ders als prijs,   n.l. een luxe sport-

auto zoals Ferrari, lamborghini, 
Aston Martin, Porsche of iets der-
gelijks, voor een gesponsord rit-
je, al dan niet met chau�eur, voor 
ongeveer een half uurtje.  We vra-
gen daarbij ook of we de auto op 
het schoolplein mogen zetten op 
24 maart van 12.00 uur tot 19.30 
uur ongeveer. De prijs hoeft niet 
verzilverd te worden op de dag 
v.d. fancy fair, maar kan later over-
eengekomen worden door de 
winnaar en de eigenaar van de 
auto. Eventuele gegadigden con-
tact opnemen met ouderraad De 
Zon 0653979934

Help ook mee!
Schoonmaakactie SPIE op 
Westeinderplassen
Aalsmeer - De lente is in aan-
tocht en SPIE is al weer druk met 
de voorbereidingen met niet al-
leen met de Pramenrace in sep-
tember, maar ook met een nut-
tige actie. Namelijk het zwerfvuil 
opruimen wat in de Westeinder-
plassen ligt of zwerft op de oe-
vers. Zaterdag 10 maart wordt 
met steun van NL doet deze 
schoonmaakactie weer georgani-
seerd. Elk jaar wordt er veel troep 
gevonden en opgeruimd. En ook 
hier geldt, vele handen maken 

ligt werk. Dus alle hulp 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 kun-
nen. 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!

Filmfestival Groenstrook voor iedereen

Leerlingen organiseren 
filmfestival in ‘t Fort
Kudelstaart - Op vrijdag 23 fe-
bruari zal Fort Kudelstaart wor-
den omgebouwd tot een heu-
se �lmzaal. Onder de naam ‘Film 
in het Fort’ organiseren leerlin-
gen van de Groenstrook hun ei-
gen �lmfestival. Verdeelt over 
twee zalen zullen er twee �lms 
vertoond worden die de leerlin-
gen zelf hebben uitgekozen. De-
ze avond is tot stand gekomen 
binnen het project Do-it! van Cul-
tuurpunt Aalsmeer. Tijdens dit 
project zijn de leerlingen uitge-
daagd door combinatiefunctio-
naris Lennard Gols om na te den-
ken over hun culturele voorkeu-
ren en om de ultieme culturele 
activiteit te bedenken. Veel cre-
atieve ideeën vloeiden hieruit 
voort, zo ook het idee van een 
�lmfestival dat werd bedacht 
door een groep enthousiaste 
meiden uit het derde leerjaar. 
Het �lmfestival is voor iedereen 
toegankelijk. De unieke locatie, 
de bijbehorende sfeer en twee 
spannende �lms moeten de in-
grediënten voor een succesvol 
avondje �lmkijken vormen. Uiter-
aard is er aan popcorn en ande-
re lekkernijen geen gebrek. Voor-
afgaand aan de �lms 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 �lms zullen worden 
vertoond: Alice through the look-
ing glass (start 19.00 uur, maxi-
maal 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 gebeur-
tenis uit het verleden. Om hem te 
kunnen helpen zal ze, ondanks 
zijn waarschuwingen in een race 
tegen de klok, een tijdreis moe-
ten 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 �lms? Stuur dan een 
mail met je naam en het aantal 
plekken naar lgols@cultuurpunt-
aalsmeer.nl. De tickets zijn 2 euro 
per persoon. 
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Lustrum optreden van rasechte artiest

Glansrol voor Sven Ratzke 
bij Bob & Gon
Aalsmeer - Meer dan een maand 
moesten zijn fans wachten op 
zijn optreden bij Bob & Gon, maar 
zondag 18 februari werd dat lan-
ge wachten toch eindelijk be-
loond. Daar stond hij: Sven Ratzke 
dé ster van de middag. In leven-
de lijve en hoe!… Want wat was 
Sven goed op dreef. Zijn popula-
riteit is met zeer succesvolle op-
tredens in Amerika, Australië en 
Duitsland ongekend. Wanneer je 
daar naar vraagt antwoord hij op-
recht: “Maar spelen in Aalsmeer 
is net zo leuk, het maakt voor 
mij geen verschil.” Sven Ratzke is 
dé grootste pleitbezorger voor 
het behouden van kleine thea-
ters. Terwijl het spelen in een zaal 
waar het publiek je zo dicht op 
de huid zit veel moeilijker is dan 
het spelen op een groot podium 
met een groot orkest. Juist door 
die intimiteit kan je geen fouten 
maken, iedere verkeerde adem-
haling wordt gehoord. Maar Sven 
maakte bij Bob & Gon geen fout. 
Hij is een stemgoochelaar, geze-
gend met een prachtig lichaam 
dat zo soepel is dat hij de raarste 
bewegingen kan maken. De door 
hem gekozen kleding zit hem 
als gegoten en maakt hem nog 
mooier. 

Eeuwige roem voor Bob
En dan zijn improvisatie; die is zo 
geweldig, zijn gekke invallen be-
denkt hij ter plekke en het is aan 
zijn voortre�elijke pianist Christi-
aan Pabst om al deze intermezzo’s 

goed te begeleiden. Zo af en toe 
trok de uit Duitsland afkomstige 
pianist even een wenkbrauw om-
hoog, maar hij wist zich er telkens 
toch wonderwel goed uit te red-
den. Dat gastheer Bob van den 
Heuvel door Sven met eeuwige 
roem werd bedolven had alles te 
maken met de altijd weer prach-
tige boeketten die hij maakt 
voor de artiest. Ook zijn kleuri-
ge en weelderige bloemen schil-
derijen werden door Sven uitge-
breid besproken. Hoe geestig zijn 
verhaal over de hippie indianen 
moeder Jennifer met haar dread-
locks ook was, evenals de voor-
bij komende bitterballen act en 
het hilarisch verwoorden en ver-
beelden hoe anderen hem zien 
als androgyn of als travestiet. Het 
was de vertolking van de liederen 
van Bertold Brecht, David Bowie’s 
‘We could be hero’s just for one 
day’ en het ‘Laat mij’ van Ramses 
Sha�y die hem tot een publieks-
lieveling maken. Vijf keer kwam 
Sven naar Bob & Gon en iedere 
keer was zijn optreden een feest. 
Met zijn toegift ‘Don’t forget me’ 
maakte hij een mooi statement. 
Neen Sven. Het publiek van Bob & 
Gon zal je niet vergeten ook wan-
neer dit het laatste optreden in 
Aalsmeer is geweest. “Komen jul-
lie toch lekker naar Amsterdam, 
naar de la Mar of het Concertge-
bouw.” Het was een woord van 
troost aan zijn Aalsmeerse fans. 

Janna van Zon 

Boekenweek met thema ‘natuur’
Vogellezing door Hans 
Dorrestijn in Aalsmeer
Aalsmeer - In het kader van 
de Boekenweek 2018 met the-
ma ‘natuur’ trakteren Biblio-
theek Amstelland, Het Boekhuis 
en de stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer op een vogellezing 
door Hans Dorrestijn in Aalsmeer. 
Deze vindt plaats op maandag 12 
maart van 20.15 tot 22.00 uur bij 
de Doopsgezinde Gemeente in 
de Zijdstraat 55.

Liefde voor vogels
Dichter, (tekst)schrijver en caba-
retier Hans Dorrestijn komt naar 
Aalsmeer om te vertellen over 
zijn liefde voor vogels tijdens al-
weer de 83ste Boekenweek van 
zaterdag 10 tot en met zondag 
18 maart. Bij de vogellezing put 
Hans Dorrestijn uit de verha-
len die eerder zijn verschenen in 
boekvorm (Dorrestijns vogelgids, 
Dorrestijns Natuurgids, Dudeljo!; 
de mooiste vogelverhalen die zijn 
verzameld in het boek ‘Dorres-
tijns Volkomen Vogelgids’). Een 
literaire en humoristische lezing 
over zijn belevenissen in de na-
tuur, vogels kijken en vogelaars.
Hans Dorrestijn (77) heeft een 
omvangrijk oeuvre opgebouwd. 
Er verschenen meer dan veertig 
boeken van zijn hand. Daarnaast 
schreef hij talrijke theaterpro-

gramma’s, waarvoor hij in 2003 
een Gouden Harp ontving voor 
zijn gehele oeuvre. Met de televi-
sieserie Baardmannetjes over vo-
gels en andere dieren, welke hij 
samen met Nico de Haan maak-
te, bereikte hij een groot publiek. 
In september 2015 wordt Hans’ 
boek ‘De Italiaanse chau�euse’ 
genomineerd voor de Jan Wol-
kers Prijs 2015; voor het beste Ne-
derlandse natuurboek.

Kaarten kopen
De vogellezing op maandag 12 
maart bijwonen kost 15 euro voor 
niet-leden. Pashouders 12,50 eu-
ro per persoon. Deze prijzen zijn 
inclusief een drankje. Kaarten 
voor de lezing zijn verkrijgbaar 
bij Boekhuis Aalsmeer in de Zijd-
straat en in de Amstelland biblio-
theken of te bestellen via de web-
site van de bibliotheek: www.de-
bibliotheekamstelland.nl

ostalgische filmmiddag 
FC Proosdij in De Spil
Kudelstaart - Zaterdag 24 febru-
ari organiseren oud-leden van de 
in 2013 opgeheven zaalvoetbal-
vereniging FC Proosdij een nos-
talgische �lmmiddag in De Spil in 
Kudelstaart. Aanvang 15.00 uur. 
Zaal open vanaf 14.30 uur. De en-
tree is gratis.
Van 1987 tot en met 2011 orga-
niseerde zaalvoetbalvereniging 
FC Proosdij, onder aanvoering 
van captain Jan Weij, jaarlijks een 
groots opgezet toernooi voor een 
goed doel. Dit unieke toernooi 
werd altijd in januari gehouden 
in de Proosdijhal.
In totaal hebben de toernooien 
maar liefst 100.000 euro opge-
bracht voor goede doelen bin-
nen Aalsmeer en Kudelstaart. Zo 
werden er mooie bedragen ge-
schonken aan MS patiënten, Ons 
Tweede Thuis, Activiteiten Cen-
trum Aalsmeer, gehandicapten 
en ouderen, enz. Meerdere jaren 
achtereen werden ouderen uit 

Kudelstaart en Aalsmeer getrak-
teerd op een fantastische vakan-
tieweek naar Luttenberg op de 
Veluwe.
Van al het beschikbare beeldma-
teriaal is een beknopt overzicht 
gemaakt van wat FC Proosdij be-
tekent heeft voor de samenleving 
van Aalsmeer en Kudelstaart.
In een ruim ander half uur du-
rende �lm zijn unieke beelden 
te zien van gastoptredens van 
onder andere Con Amore, Show 
en Jachthoornkorps Kudelstaart, 
jongleur Erik Borgman, toneel-
vereniging Kudelstaart, maar ook 
worden er unieke beelden van de 
vakantieweken van ouderen en 
gehandicapten uit Kudelstaart en 
Aalsmeer vertoond. Ook spelfrag-
menten van de vaak hilarische 
‘tussenwedstrijden’ tussen pro-
minenten en middenstanders ko-
men aan de orde. Kortom nostal-
gie van de bovenste plank die u/
jij zeker niet mag missen.

Vogelbeurs in de Baccara
Aalsmeer - Op zondag 25 febru-
ari wordt een grote vogelbeurs 
georganiseerd door Vogelvereni-
ging Aalsmeer en Omstreken in 
hal de Baccara in de Baccarastraat 
1 (achter de Gerberastraat). De 
beurs is open van 10.00 tot 12.30 
uur. Iedere vogelliefhebber is wel-
kom om vogels te komen kopen, 
verkopen, te ruilen of rond te kij-
ken en vragen te stellen over de 
hobby betre�ende vogels, voed-
sel en huisvesting. De entree be-
draagt 1 euro voor iedereen die 
komt kijken of kopen. Met het 
entreebewijs maken bezoekers 
kans op een leuke attentie. Ver-
koop van eigen vogels is gratis, 

zowel voor leden als bezoekers. 
Aanwezig zijn diverse soorten vo-
gels, zoals tropische vogels, kana-
ries en kromsnavels. Ook worden 
diverse soorten voer, zoals zaden 
en zaadmengsels, te koop aange-
boden, evenals vogelkooien en 
benodigdheden. De vogelvrien-
den van Aalsmeer bezitten het 
keurmerk van de Nederlandse 
bond van vogelliefhebbers voor 
het diervriendelijk behandelen 
van haar vogels met in acht ne-
ming van de milieu eisen die tot 
heden van kracht zijn. Een he-
le eer om dit keurmerk van dier-
vriendelijkheid te mogen voeren. 
Voor inlichtingen: 06- 10666878.

Derde culturele instuif KCA
Politieke degens kruisen 
in een cultureel duel
Aalsmeer - Zondag 4 maart orga-
niseert KCA voor de derde keer de 
culturele instuif. Dit keer worden 
met name de kandidaten voor de 
gemeenteraad uitgenodigd de 
culturele handschoen op te pak-
ken. Ongetwijfeld zit het cultu-
rele hart op de juiste plaats door 
alle partijen heen, maar beken 
kleur tijdens de instuif in het Ou-
de Raadhuis. Het is bekend dat er 
muzikale talenten onder de kan-
didaten zijn, maar ook uitingen in 
andere culturele disciplines zijn 
van harte welkom. Het voordra-
gen van een gedicht hoeft niet 
altijd uit eigen werk te zijn. Ook 
werk van een geliefd dichter of 
proza van een favoriete schrij-
ver mogen met verve ten tonele 
worden gevoerd. Het bespreken 
van een kunstwerk al dan niet 
origineel aanwezig is een moge-
lijkheid en natuurlijk is er ruim-
te voor muzikale momenten. Een 
piano is aanwezig, andere instru-
menten moeten meegenomen 
worden. Hoe mooi is het om de 

denkbeeldige degens nu eens 
niet op politiek gebied te kruisen 
maar nu het culturele duel op de 
voorgrond te zetten.
Het publiek zal geen winnaars of 
verliezers uitroepen, maar adem-
loos kijken en luisteren naar de 
andere mens achter de politi-
cus. Er zijn voldoende kandida-
ten voor een middag vullend pro-
gramma en KCA hoopt dan ook 
dat velen van hen de drempel 
van het Oude Raadhuis durven 
te passeren. Er is overigens ook 
ruimte voor de kiezers om ook 
hun geliefde cultuuritems uit te 
dragen.
De instuif begint om 15.30 uur in 
het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat 9. Aanmelden is niet echt 
nodig, maar is voor de organisatie 
wel handig. Aanmelden kan bij 
Wilbert Streng via 06-22627963 
en via wjmstreng@hotmail.com.
Toegang is gratis en uiteraard is 
er ook gelegenheid de expositie 
Transparant, Aquarel en Glas te 
bezoeken.

Gevarieerd programma-aanbod op Radio

Burgemeester Nobel 
blijft graag in Aalsmeer
Aalsmeer - Maandag 19 februa-
ri ontving het programma ‘Door 
de Mangel’ de 200e gast sinds de 
start van het programma in 2013. 
In deze jubileumuitzending was 
burgemeester Jeroen Nobel de 
gast. Mylene en Elbert Huijts in-
terviewden de van geboorte Am-
sterdammer op de bekende wij-
ze. In zijn schooltijd was No-
bel een prettig aanwezige leer-
ling, maar heeft nooit gedacht 
ooit burgemeester te worden. Hij 
noemde zichzelf humorvol, inte-
ger en verbindend. Als de pro�el-
schets, die de nieuwe fractievoor-
zitters straks na de verkiezingen 
opstellen, passend is, dan zal No-
bel graag langer burgemeester 
blijven in Aalsmeer. Op de vraag 
of de gemeente Aalsmeer ooit op 
zal gaan in een andere gemeen-
te, antwoordde hij 66%, maar 
niet op korte termijn. Wel moet 
er dan eerst aan een aantal rand-
voorwaarden worden voldaan. 
Om meer te kunnen betekenen 
in de metropoolregio Amsterdam 

biedt een grotere gemeente wel 
voordelen, zo gaf Nobel aan. Te-
rugluisteren van het programma 
kan via www.radioaalsmeer.nl/
uitzending-gemist.

‘Radio Aalsmeer Politiek’
Van 20.00 tot 21.00 uur zijn don-
derdag een aantal verkiesba-
re kandidaten in de studio die 
nu niet in de raad zitten. Waar-
om hebben zij zich verkiesbaar 
gesteld en welke verwachtin-
gen koesteren zij voor de komen-
de vier jaar? Van CDA, VVD, PvdA 
en D66 zijn kandidaten aanwezig. 
Om 21.00 uur komt Gertjan van 
der Hoeven en met deze afzwaai-
ende wethouder kijken presenta-
toren Erik Kreike en Sem van Hest 
terug op de afgelopen vier jaar.
Het beloven weer twee interes-
sante uren politieke radio te wor-
den bij Radio Aalsmeer.

Vakantietips in ‘Let’s Go’
Vrijdag 23 februari start de voor-
jaarsvakantie. Even een week-

Interessante lezingen door 
drie leden bij Fotogroep
Aalsmeer - Maandag 12 februari 
was een interessante clubavond 
voor Fotogroep Aalsmeer. Drie le-
den hielden een presentatie/le-
zing over waar zij mee bezig zijn 
(geweest). Zo vertelde Jan Kohl 
over zijn passie voor pinhole fo-
togra�e. Eerst kreeg men een kor-
te uitleg over de werking en daar-
na een demonstratie van de zelf-
gemaakte ‘apparatuur’. En prach-
tige resultaten! Verbazend hoe 
je zonder lens, maar met slechts 
een heel klein gaatje in een ca-
mera afdekdop, zulke bijzondere 
foto’s kunt maken. Daarna hield 
Margot Aartman een presentatie 
over de workshops die zij het af-
gelopen jaar heeft gevolgd. Por-
tretfotogra�e, Nachtfotogra�e, 
Macrofotogra�e en nog wat an-
dere disciplines kwamen aan bod. 
Aan de hand van de foto’s werden 
wat tips en trucs doorgegeven. Na 
de pauze was de beurt aan Petra 
van Dijk, die De leden meenam in 

het proces van foto’s maken met 
een Instantograph van Lancas-
ter. Daar komt nog heel wat ge-
duld en vakmanschap bij kijken! 
Van het prepareren van de glas-
platen, tot de belichting, scherp-
stelling en het ontwikkelen, Pe-
tra weet hier inmiddels erg veel 
van, maar leert nog altijd bij. Petra 
scant de glasplaten in en bewerkt 
deze dan en drukt de foto’s daar-
na zelf af. Maar wat een bijzonde-
re en mooie resultaten (zie colla-
ge). Drie verschillende lezingen, 
maar alledrie heel interessant. Het 
was erg leuk om te zien waar le-
den mee bezig zijn en hoe zij zich 
nog altijd blijven ontwikkelen.
Macrofotogra�e 
Op 26 februari is de interne com-
petitie, dit keer met thema Ma-
crofotogra�e. De leden beoorde-
len elkaars foto met punten. Na 
de pauze worden de winnaars be-
kend gemaakt en worden de fo-
to’s uitgebreid besproken.

je geen school en misschien wel 
wat leuke dingen doen. Kim heeft 
leuke vakantietips voor je bij el-
kaar gezocht om in de vakantie 
te doen. Heb jij weleens aan kick-
boksen gedacht als sport? Vrij-
dag hoor je alles over deze sport, 
want de kickboksers van Fitter Fu-
ture komen je er alles over vertel-
len! Is het een gevaarlijke sport? 
Wat leer je allemaal en wat heb je 
nodig? Kim gaat het vrijdag alle-
maal vragen vanaf 18.00 uur. 

Wethouder schuift aan
Aanstaande vrijdag schuift wet-
houder Robbert-Jan van Duijn 
aan bij Ron Leegwater en Debo-
rah Bothe van het Vrijdagavond-
café. Hij is te gast om meer te ver-
tellen over zijn rol en aandeel in 
de Aalsmeerse politiek, over de 
komende gemeenteraadsverkie-
zingen, het investeren in �etsrou-
tes in de regio en natuurlijk mag 
het onderwerp vliegtuigoverlast 
niet ontbreken. De Kudelstaar-
ter neemt natuurlijk zijn favorie-
te plaat mee op vinyl en gaat, net 
als zijn partijgenoot Ad Verburg, 

strijden om de mok met zijn he-
le naam erop in het radiospelletje 
Soundmemory. Luister mee tus-
sen 21.00 en 23.00 uur?

Kunstkast Aalsmeer
Komende maandag 26 februari 
ontvangt presentatieduo Elbert 
en Mylène Huijts Lex Berghuis 
in de studio. Hij is uitgenodigd 
door de 199e Annemieke Hol-
lander. Berghuis is de initiatief-
nemer van Kunstkast Aalsmeer. 
Hij heeft tijdens een rondreis in 
Australië gezien hoe je saaie grij-
ze elektriciteitskasten kunt omto-
veren tot ware kunstwerken en 
doet dit nu ook in Aalsmeer. Al-
les over de kunstkasten en meer 
hoor je komende maandag van-
af 19.00 uur in ‘Door de Mangel’ 
op Radio Aalsmeer. De lokale om-
roep van Aalsmeer en omgeving 
is te beluisteren via 105.9 FM in 
de ether, 99.0 FM op de kabel, di-
gitaal radiokanaal 868 (Caiway) 
en via www.radioaalsmeer.nl. El-
ke dag brengt Radio Aalsmeer in-
formatieve en interessante pro-
gramma’s.

Foto: Bert Andrée
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Inzameling in Aalsmeer
Steun lokaal goed doel 
met Wecycle-actie
Aalsmeer - Inwoners van de ge-
meente Aalsmeer die binnenkort 
afgedankte elektrische apparaten 
of spaarlampen (e-waste) inleve-
ren bij de milieustraat in Rijsen-
hout, kunnen daarmee een lokaal 
goed doel ondersteunen. Van-
af Koningsdag doet de gemeen-
te mee met de Wecycle-inzamel-
actie, waarmee een lokaal goed 
doel kans maakt op een spon-
sorcheque van 1.000 euro. De 
gemeente moet vóór 14 april de 
keuze voor het lokale goede doel 
doorgeven. Wecycle organiseert 
de inzameling en recycling van e-
waste in Nederland.
Elke partnergemeente van Wecy-
cle kan tot 14 april zelf een lokaal 
goed doel kiezen dat kans maakt 
op een sponsorcheque. Indien 
de gemeente geen keuze maakt, 
is de lokale Oranjevereniging 
het goede doel. In meerdere ge-
meenten doen inwoners sugges-
ties aan hun gemeente voor het 
goede doel of vraagt de gemeen-
te aan inwoners om suggesties.

Punten scoren 
De inzamelactie loopt vanaf de 
dag na Koningsdag tot en met 31 
augustus. Wie in die periode bij 
de milieustraat e-waste inlevert, 
gaat ter plekke met de mobiele 
telefoon naar de Wecycle-actiesi-
te. Via GPS (Global Positioning Sy-
stem) wordt vastgesteld of de in-
woner echt op de milieustraat is 
en scoort hij of zij een punt. De 
25 gemeenten met de meeste 
punten per inwoner, ontvangen 
een Wecycle-sponsorcheque van 
1.000 euro voor het gekozen lo-
kale goede doel. Meer informatie 
is te vinden op de website: wecy-
cle.nl/inleveren.

Meer inzamelen
De inzamelactie in de gemeen-
te is gericht op het inleveren van 
vooral afgedankte kleine elektri-
sche apparaten en spaarlampen 
op de milieustraat. Deze produc-
ten worden nog vaak vergeten bij 
het bezoek aan de milieustraat of 
weggegooid.

Uniek concept in Nederland
Primeur: ‘Turf Real Life 
Gaming’ in Aalsmeer!
Aalsmeer - Aalsmeer heeft een 
primeur: op Recreatiepark Oos-
teinder aan de Oosteinderweg 
287 is eerder deze maand ‘Turf 
Real Life Gaming’ geopend, een 
uniek concept in Nederland. Ei-
genaar en bedenker Wilco Hoo-
geveen legt uit wat ‘Real Life Ga-
ming’ inhoudt: “Real Life Gaming 
is de term die in de Verenigde 
Staten wordt gebruikt voor on-
der andere Escape Rooms, omdat 
die ooit ontstaan zijn als een ‘real 
life’ uitvoering van een computer-
spelletje. Maar naast het ontsnap-
pen uit een kamer kun je natuur-
lijk nog veel meer spelletjes ‘in 
het echt’ spelen. Sinds in 2014 de 
eerste escape room in Nederland 
opende zijn er zo’n 600 bijgeko-
men. Ik wilde graag iets nieuws 
ontwikkelen dat wel  inspeelt op 
de elementen die mensen zo leuk 
vinden aan escape rooms, alleen 
dan voor grotere groepen. Waar 
een escape room voor maximaal 
7 tot 8 personen geschikt is, kun-
nen er bij ons maximaal 15 (drie 
groepen van vijf personen) naar 
binnen. Maar het samenwerken, 
strategisch nadenken, goed zoe-
ken, puzzelen en de competitie 
zit er allemaal nog wel in!” 

Dus ‘Turf’ is geen escape room?
“Nee, want je hoeft bij ons niet 
te ontsnappen. Het is een volle-
dig nieuw spel in een ‘Wild West’ 
thema. Je gaat in ons 220 vierkan-
te meter grote verlaten goudzoe-
kersdorpje ‘Gold Creek’ de strijd 
met elkaar aan in twee of drie 
teams van maximaal 5 (bij uit-
zondering 6) personen per team. 
Het doel is niet om te ontsnap-
pen, maar om binnen 70 minu-
ten zoveel mogelijk goudstaven 
bij elkaar te verdienen. Dit doe 
je door met je team goed je stra-
tegie te bepalen, samen te wer-
ken en goud af te pakken van de 

andere teams. Dat laatste doe je 
met behulp van laserguns, waar-
mee je tegenstanders kunt af-
schieten als ze met goudstaven 
door het dorp lopen. Maar de la-
serguns zijn maar een klein ele-
ment van het spel; je hebt er dan 
ook maar een paar per team tot 
je beschikking. Verder zul je, net 
als in escape rooms, goed moe-
ten zoeken en puzzelen om goud 
te verdienen. Vanwege de moei-
lijkheidsgraad van deze puzzels is 
het spel leuk voor iedereen vanaf 
een jaar of 18. Je mag wel al mee-
spelen als je 8 jaar of ouder bent, 
maar dan altijd onder begelei-
ding van volwassenen.” 

En jullie bieden ook laser gamen 
aan zonder deze extra 
spelelementen? 
“Ja, je kunt bij ons ook komen la-
ser gamen in ‘Gold Creek’. Wij bie-
den twee rondes van 15 minu-
ten aan voor groepen van maxi-
maal 8 personen. Maar wij heb-
ben ook al kinderpartijtjes geor-
ganiseerd (vanaf 8 jaar oud) waar-
in we de spelelementen combi-
neren: laser gamen en goud zoe-
ken of zelfs een speurtocht in ons 
dorpje. Daarnaast bieden wij een 
arrangement aan met het naast-
gelegen restaurant ‘Zaai Kweek 
& Eet’ voor 50 euro per persoon, 
waarvoor je twee gangen bij Zaai 
krijgt en het ‘Gold Creek’ spel bij 
ons kunt komen spelen.”

Waar moet men heen als men 
meer informatie wil?
“Dat kun je vinden op onze websi-
te www.turfaalsmeer.nl of op on-
ze Facebookpagina. Op die pagi-
na vind je overigens ook nog een 
speciale kortingscode voor onze 
opening, die tot 15 maart geldig 
is. Voor speciale evenementen of 
partijtjes kun je ons altijd berei-
ken via info@turfaalsmeer.nl.”

Wethouder: “Verkeerskennis op peil houden”

Opfriscursus rijvaardigheid 
voor 60+ inwoners
Aalsmeer - Wilt u zich als erva-
ren verkeersdeelnemer graag 
nog eens laten bijspijkeren over 
de nieuwste verkeersregels? Wilt 
u daarbij ook nog tips krijgen 
voor zuiniger en milieuvriendelij-
ker rijden? Grijp dan nu uw kans. 
De gemeente Aalsmeer biedt u in 
samenwerking met Veilig Verkeer 
Nederland afdeling Amstelland 
een gratis opfriscursus rijvaardig-
heid aan. Wethouder Verkeer en 
Vervoer Robbert-Jan van Duijn: 
“Het is goed als de wat oudere in-
woners de verkeerskennis op peil 
houden. In de loop van de tijd zijn 
er toch aardig wat regels aange-
past. Zo zijn er ook nieuwe ver-
keersborden bijgekomen. Het is 
goed voor de verkeersveiligheid 
als iedereen de alle nieuwe regels 
kent. Daarom wil de gemeente 
deze cursus gratis aanbieden.” 

Theoriecursus
De theoriecursus bestaat uit twee 
bijeenkomsten van twee uur. Een 
deskundige verkeersinstructeur 
praat u bij over alle verkeersre-
gels die in de loop der jaren ver-
anderd zijn. U kunt daarbij den-
ken aan de turborotondes, spits-
stroken, nieuwe belijningen, enz. 
Tijdens de eerste dag van de the-
oriecursus kunt u zich ook in-
schrijven voor een rijvaardig-
heidsrit. Deze rit maakt u samen 
met een erkende rij-instructeur 
in uw eigen auto en in uw eigen 
omgeving. De datum wordt af-
gesproken in overleg met de ver-
keersschool. Deelname aan de 
praktijkrit is op eigen risico. Tij-
dens de tweede theoriebijeen-
komst wordt dieper ingegaan op 
de verkeerstheorie en u kunt uw 
ervaringen van de praktijkrit met 
elkaar delen. De theoriebijeen-
komst en praktijkrit hebben een 
informatief karakter. Het is dus 

geen examen. Bij aanvang van de 
eerste theoriebijeenkomst ont-
vangt u een theorieboek. Deze 
cursus wordt mogelijk gemaakt 
door de gemeente en is voor al-
le oudere automobilisten (60+) in 
Aalsmeer  geheel kosteloos.

Wanneer?
De eerste dag van deze twee-
daagse cursus is op dinsdag 20 
maart en de tweede dag is op 
dinsdag 17 april. Beide dagen zijn 
van 10.00 tot 12.00 uur en vinden 
plaats in de Raadskelder van het 
gemeentehuis op het Raadhuis-
plein 1. Aanmelden kan bij VVN 
afdeling Amstelveen-Amstelland. 
Bij voorkeur per email: vvn.am-
stelland@gmail.com (of per post 
p/a J.de Grae� aan 123, 1181 DM 
Amstelveen). Vermeld bij de aan-
melding uw voor en achternaam, 
volledige adres, telefoon, ge-
boortedatum en emailadres. Het 
maximale aantal cursisten per 
cursus is 35. Schrijft u zich daar-
om zo spoedig mogelijk in.

Wethouder Robbert-Jan van Duijn 
van Verkeer: “Het is goed als de wat 
oudere inwoners de verkeerskennis 
op peil houden.”

D66 helpt een handje bij 
inzameling Voedselbank
Aalsmeer - Het is al bijna niet 
meer weg te denken in de su-
permarkten van Aalsmeer. Afge-
lopen vrijdag 16 en zaterdag 17 
februari hebben de vrijwilligers 
van de Voedselbank bij Albert 
Heijn op het Poldermeesterplein 
een voedselinzamelingsactie ge-
houden. De voedselbank is in 
Aalsmeer en Kudelstaart het zes-
de jaar ingegaan. Elke week ma-
ken ongeveer 30 huishoudens 
gebruik van de voedselbank.
Het was een succesvolle inzame-
ling met een opbrengst van 70 
kratten! Dit jaar begon de Voed-
selbank op vrijdag om 15.00 uur. 
Een uur eerder dan andere jaren 
en niet zonder succes. Op vrijdag-
avond stonden er al 18 volle krat-
ten.
Op zaterdag liep dat lekker door. 
De vrijwilligers stonden al weer 
vroeg paraat met het uitdelen 
van de oranje boodschappenlijst-
jes. De klanten van Albert Heijn 

hebben gul gegeven. In totaal 
een opbrengst van 70 kratten! 
En een recordopbrengst van 130 
euro aan contant geld. Hiervoor 
werd in de winkel nog extra voed-
sel en hygiëneartikelen gekocht. 
De vierde shift werd ingevuld 
door D66. Dat was het gevolg 
van een oproep van het bestuur 
aan de politieke partijen en ker-
ken om (een deel van) een win-
kelinzameling voor hun rekening 
te nemen. D66 gaf hier gehoor 
aan. De D66 kandidaten genoten 
er zichtbaar van en wie weet zul-
len andere partijen hen in de toe-
komst volgen. 
 Iedereen die meegeholpen heeft 
ontzettend bedankt! Speciale 
vermelding voor Toine ,die er bij-
na de hele zaterdag was om al-
le vrijwilligers bij te staan in het 
kader van zijn maatschappelijke 
stage. De eerstvolgende inzame-
lingsactie is op 6 en 7 april bij Al-
bert Heijn in Kudelstaart  

D66 lijsttrekker Wilma Alink-Scheltema met kandidaten in actie voor de 
Voedselbank. Foto: D66 Aalsmeer.

Super bingo in 
buurthuis 

Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 22 februari, wordt een super 
bingo georganiseerd in buurt-

huis Hornmeer in de voormali-
ge VVA kantine aan de Dreef 1. Er 
worden zes rondes gespeeld en 
twee gratis rondes met schitte-
rende prijzen. De zaal gaat open 
vanaf 19.30 uur en de bingo be-
gint om 20.00 uur. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Klassiek concert
Woensdag 28 februari van 
15.00-16.00 uur is er een 
optreden van het Hol-
land Marimba Duo. Peter 
Bansberg - marimba en 
Leon de Laat - vibrafoon. 
Ze spelen werken van Bach 
en Tsjaikovski maar ook een 
medley van The Beatles.
Het concert duurt een uur, 
geen pauze, na a�oop van 
het concert is er ko�e.
U bent van harte welkom 
om hierbij aanwezig te zijn, 
in de grote zaal van Zorg-
centrum Aelsmeer.

Inloopcentrum Kudel-
staart organiseert i.s.m. 
Wijkpunt Voor Elkaer 
foto’s en dia’s van toen en 
nu! door dhr Wim Rooden-
burg...
Woensdag 28 februari
komt dhr. Roodenburg met 
een voorstelling van foto’s 
en dia’s van Aalsmeer en 
Kudelstaart van toen en nu.
Deze voorstelling gaan we 
bekijken op groot scherm!
Kosten € 5,- dit is incl. ko�e 
en thee. Inloop vanaf 14.30 

uur, met ko�e en thee in 
het restaurant van Wijkpunt 
‘Voor Elkaer’. De voorstelling 
is van 15.00-16.00 uur.

Zangmiddag
Dinsdag 27 februari is er om 
3 uur een zangmiddag in de 
grote zaal van Zorgcentrum 
Aelsmeer. Deze middag kunt 
u meezingen, ongeacht of u 
wel of niet zo goed bij stem 
bent.

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 28 februari, een 
heerlijk 3-gangen diner met 
o.a. pompoensoep, zigeu-
nerschnitzel, bloemkool, 
aardappelen uit de oven, 
bonensalade en advocaat 
pudding voor maar € 12,50.
Vrijdag 2 maart kunt u 
genieten van een 3-gangen 
diner bestaande uit:
Gebonden komkom-
mersoep, gebraden kip, 
oma’s grote frites, warme 
appelmoes, winter salade en 
tiramisu mousse. Voor maar 
€ 11,- Voor Reserveringen 
Tel. 0297-820979

Activiteiten overzicht

Wandelen langs kunstwerken (9)
De zuil op het Stokkeland
Aalsmeer - De gemeente is rijk 
aan bijzondere kunstwerken, die 
de afgelopen vijftig jaar op be-
kende, karakteristieke en ver-
rassende plekken geplaatst zijn. 
Maak de komende weken kennis 
met de verhalen achter elk kunst-
werk. Wat is de historische of ac-
tuele waarde, de achterliggende, 
diepere betekenis van de kunste-
naar: heeft het kunstwerk een be-
paalde symboliek?

Dorpswandeling
Op weg alweer naar het negende 
kunstwerk tijdens de wandeling. 
Het is nog steeds een dorpswan-
deling. Van de Dorpsstraat, de Ka-
naalstraat en het Weteringplant-
soen naar het Raadhuisplein waar 
trots godin Flora op de inwoners 
neerkijkt en het vers (gedicht) op 
het trapbordes van het gemeen-
tehuis vraagt om gelezen te wor-
den. Verder dan nu naar het groe-
ne park in het Centrum: Het Stok-
keland. 

Groen park in Centrum
In 2000 is begonnen met de aan-
leg van dit nieuwe park in het 
centrum van Aalsmeer. Het park 
is omsloten door water en heeft 
een ecologische, moerasachtige 
vegetatie. Het Stokkeland dankt 
zijn naam aan de stokken, die be-

roepsvissers van de Westeinder-
plassen daar vroeger plaatsten 
om hun netten te drogen.
De commissie kunstopdrachten 
kocht voor deze locatie vier beel-
den aan. Als eerste zichtbaar bij 
betreding van het park, dat ove-
rigens ook best een beetje onder-
houd kan gebruiken, is de blauwe 
zuil van gelakt staal uit 2001. Ma-
ker is Cyril Lixenberg (1932).

Suggestie van beweging
De zuil valt in het park onmiddel-
lijk op door de expressieve he-
melsblauwe kleur. Ook de helde-
re compacte vorm houdt de kij-
ker in de ban. Lixenberg kiest 
voor zijn werk een verticale recht-
hoek als uitgangspuntpunt. Ken-
merkend is de manier waarop hij 
deze basisvorm tegenspreekt en 
ingrijpend bewerkt. De robuus-
te plaat staal wordt op een gra-
cieuze wijze opengeknipt en uit-
geklapt, waardoor er een sugges-
tie van beweging ontstaat. De 
restvorm wordt bepaald door de 
ruimte zelf. De vlakken verande-
ren voortdurend van richting, af-
hankelijk van de plaats van de 
toeschouwer. De stralende kleur 
blauw en het geruststellende rit-
me van de golvende lijnen roe-
pen associaties op met wind, wa-
ter en vrijheid.



22 februari 2018    13

Winkel met de lekkerste chocoladeproducten
Martinez Chocolatier: “We gaan 
het negende jaar al in”

Aalsmeer - Bloemenzegels plak-
ken is een begrip in Aalsmeer. Per 
twee euro aan boodschappen 
ontvang je een zegel. Een vol-
le kaart is twee euro waard, wel-
ke je inlevert bij de deelnemende 
winkeliers. Vervolgens zijn er een 

trekkingen per jaar waarbij prach-
tige prijzen te winnen zijn met als 
hoofdprijs een auto, dus plakken 
loont! Dit jaar bestaat de Vereni-
ging van Aalsmeerse Bloemen-
zegelwinkeliers vierenzestig jaar, 
vandaar dat de Nieuwe Meerbo-

de de deelnemers in het zonne-
tje zet in deze rubriek. Tweeweke-
lijks wordt hen een vijftal vragen 
voorgelegd. Peter Eveleens van 
Hartelust aan de Oosteinderweg 
was twee weken geleden aan het 
woord, dit keer is het de beurt 
aan Redmond Roof van Martinez 
Chocolatier in de Punterstraat.
 
Wat voor winkel heb je?
“Een winkel met de lekkerste cho-
coladeproducten. We gaan het 
negende jaar al in.” Momenteel 
liggen de schappen al weer vol 
met heerlijke paaseitjes in alle 
soorten, kleuren en smaken.

Hoe lang en waarom ben je lid?
“Na een half jaar kwam Map (ik 
zei tot voor kort altijd Miep) de 
Jong al naar me toe, maar ik denk 
dat we pas na drie jaar de stap 

DE SCHIJNWERPER OP EEN 
BLOEMENZEGELWINKELIER:

zette om deel te nemen. Ruim 
tachtig procent van onze klan-
ten spaart bloemenzegels. Het is 
een begrip. De  Vereniging van 
Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-
liers is een gezonde vereniging. 
Ze doen heel veel goeds. Een gra-
tis zegel waar je uiteindelijk zelfs 
een auto mee kunt winnen. Waar 
vind je dat nog? En je geeft er-
mee wat terug aan de klanten.”
 
Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Daar kan ik kort over zijn: 
Aalsmeerders zijn de meest trou-
we klanten die er zijn. Zolang 
wij zorgen voor goede kwali-
teit en service, hoeven we nooit 
bang te zijn dat we volgend jaar 
geen omzet hebben. Buiten dat, 
is Aalsmeer echt een dorp, zoals 
een dorp hoort te zijn.”

Wat is de invloed van internet 
op je bedrijf? 
“Wij hebben daar geen last van. 
Bij ons is het ‘zien is kopen’. En 
proeven natuurlijk!”

Hoe zie je de toekomst van 
je winkel? 
“Ik hoop nog heel lang zo door 
te kunnen gaan. Maar dat gaat 
wel lukken met ons enthousias-
te team.”
Door Miranda Gommans

Tuinbouwsector verduurzamen
Greenport: Gasloze 
kassen komen er aan

Nieuw: Maxima Boats
Uitbreiding assortiment 
bij Jachthaven Poelgeest
Oegstgeest - Dit voorjaar breidt 
Jachthaven Poelgeest haar assor-
timent uit met een geheel nieu-
we serie sloepen en tenders! 
Het nieuwe merk heeft de naam 
Maxima Boats meegekregen 
en richt zich vooral op het mid-
densegment in de sloepen- en 
tender markt. 
Er wordt groots uitgepakt met 
een serie van maar liefst tien 
nieuwe modellen! Maxima Boats 
is ontwikkeld door collega Anta-
ris-Maril dealer Klop Watersport, 
net als Poelgeest een stabiel fa-
miliebedrijf met een schat aan er-
varing. 
De Maxima’s zijn leverbaar met 
Honda buitenboordmotoren en 
Vetus dieselmotoren in afmetin-
gen van 4,85 tot 7 meter. De ge-
hele serie wordt gelanceerd voor 
scherpe introductieprijzen. De 
eerste boten worden de komen-
de weken in de showroom in 
Oegstgeest verwacht en voor het 

vaarseizoen is meteen een �inke 
voorraad besteld. Op de komen-
de Hiswa te Amsterdam zal de 
gehele serie te zien zijn en op de 
website van Poelgeest zijn de bo-
ten ook al te bewonderen.

Antaris en Maril
Naast de nieuwe Maxima Boats 
blijft Poelgeest natuurlijk hét 
verkooppunt voor de luxe Anta-
ris en Maril sloepen en tenders. 
Ook van Maril is er dit voorjaar 
nieuws te melden, de uiterst suc-
cesvolle Maril 6Nxt krijgt een gro-
te broer de 7Nxt. Deze nieuwe 
sloep wordt begin maart op de 
Hiswa in Amsterdam geïntrodu-
ceerd en zal vanaf eind maart in 
Oegstgeest te zien zijn. 
Jachthaven Poelgeest B.V. is ge-
huisvest aan de Hugo de Vries-
laan 1 in Oegstgeest. Meer we-
ten? Bel 071-5176176, mail jacht-
haven@poelgeest.nl of kijk op de 
website: www.poelgeest.nl.

Jan Walch: “Zaai geeft je 
net het juiste zetje”
Aalsmeer - Wegens het succes 
van het coachproject Zaai biedt 
de gemeente ook dit seizoen star-
tende ondernemers de mogelijk-
heid zes maanden een coach tra-
ject te volgen bestaande uit een 
aantal masterclasses, intervisie 
avonden, individuele en plenaire 
coach sessies. 19 Zaailingen mo-
gen deelnemen aan het project 
dat mede ondersteund wordt 
door Ondernemend Aasmeer en 
Rabobank Regio Schiphol.

Twee rechterhanden 
“Met twee rechterhanden gebo-
ren? Ja… dan mag je wel zeg-
gen.” Jan Walch glimlacht er voor-
zichtig bij. Zijn opa en vader wa-
ren zelfstandige ondernemers, in 
eerste instantie als kassenbou-
wers en later in de aanbouwkeu-
kens. Als jongetje van een paar 
turven hoog liep de kleine Jan 
al mee over het erf. “Ik was net 
een spons, nam alles in mij op. 
Ik heb als kind veel geleerd door 
te kijken, te luisteren en zo vanaf 
13/14 jaar zelf mee te doen.” Jan 
ging naar de Zeevaartschool in 
Amsterdam en zat daar verplicht 
op het internaat. “Een zeer leerza-
me opleiding waar mij een grote 
mate van zelfstandigheid is bijge-
bracht.” Hij ging mee op de gro-
te handelsvaart, maar koos uit-
eindelijk toch voor de wal waar 
hij werk vond op Schiphol afde-
ling logistiek vrachtverkeer. Tot 
hij een baan vond waar hij en 
met scheepvaart en met logistiek 
te maken kreeg. Zo leek de cirkel 
rond.

Watersportliefhebber
Maakt niet uit of het nu gaat om 
bevroren of gesmolten water. Jan 
is er gek op. Iedere vrijdagavond 
is hij op de schaatsbaan in Haar-
lem te vinden, verder roeit hij 
graag bij de roeivereniging Uit-
hoorn en met de door hem om-
gebouwde reddingssloep mag 
hij graag de Poel op gaan met 
familie en vrienden. Dat Jan ook 
nog heeft gewerkt als schade ex-
pert (gestolen bootjes) is dus he-
lemaal zo gek niet. “Ik had heel 
veel te maken met jachtbouwers.” 
Hobby en kundigheid kwamen 
ook hier weer samen. Maar ja… 
die twee rechterhanden en het 
ondernemerschap met de pap-
lepel ingegeven heeft er toch 
toe geleid dat Jan als 55 plusser 
de uitdaging aandurfde om als 
ZZP’er een eigen bedrijf houtbe-
werking te starten waar het on-
der andere gaat om het maken 
van meubels. Voor Jan zich liet in-
schrijven bij de Kamer van Koop-
handel heeft hij eerst nog een 
cursus meubelmaker gevolgd. 
“Om mij zelf te testen, de reac-
ties waren echter zo positief dat 
ik er steeds meer zin kreeg. Want 
hoe leuk is het om van je hobby je 
werk te maken. Een prettige bij-
komstigheid was dat ik niet in het 
gereedschap en een werkplaats - 
sommigen zien het als mijn ate-
lier - hoefde te investeren.” 

Alleen maar blije mensen
Het is zijn omgeving die Jan op 
het idee heeft gebracht om zich 
naast het meubelmaken en res-
taureren van scheepsinterieurs 
ook te gaan inzetten voor oude-
ren die in deze tijd genoodzaakt 
zijn thuis te blijven wonen. “Met 
doeltre�ende toepassingen op 
het bestaand meubilair kan het 
wooncomfort sterk worden ver-
beterd. Om een voorbeeld te ge-
ven: ik heb een ijskast zo aange-
past dat het vermoeiende bukken 
niet meer nodig is en een bank 
verhoogd, waardoor het opstaan 
veel makkelijker wordt. Denk ook 
aan het verwijderen van drem-
pels, veel prettiger voor mensen 
die afhankelijk zijn van een rolla-
tor. Het aanpassen van keukens 
zorgt ook voor veel meer gemak. 
Het is zo dankbaar om te doen, ik 
zie alleen maar blije mensen.”

Tweerichtingsverkeer
“Het was onze vriendin Ines van 
der Boon (raadslid CDA) die te-
gen mij zei: Schrijf je in bij Zaai, 
daar heb jij wat aan. “Ik ben het 
traject gaan volgen. Zaai heeft 
mij laten kennis maken met een 
groep mensen die allemaal op 
zoek zijn naar een uitdaging. En 
wat voor mij echt een verrassing 
is, is dat Zaai zoveel aandacht be-
steedt aan mijn eigen kwaliteiten 
en hoe ik ervaring kan omzetten 
in uitvoeren. Van Zaai heb ik het 
juiste duwtje in de rug gekregen. 
Tijdens de intervisie avonden 
wordt het ons aangeleerde tijds-
schema zo goed toegepast dat 
iedereen aan de beurt komt. Vra-
gen en antwoorden komen vol-
doende aan bod. Een heel goed 
systeem. Als één van de oudste 
in de groep kan ik mijn ervaring 
delen met de jongeren en leer 
ik op mijn beurt weer anders kij-
ken naar hun ideeën. Het is twee-
richtingsverkeer, dat maakt deze 
avonden boeiend.” 
Bel voor meer informatie over 
Zaai naar: Kirsten Verhoef, pro-
ject organisatie, via 0297-
366182 of stuur een mail naar:  
kirsten@syltsupport.nl 

Janna van Zon 

Samenwerking 
Om de CO2 in de kassen te krij-
gen zijn bronnen nodig die hun 
CO2 kunnen leveren en een lei-
dingnetwerk om de CO2 bij de 
bedrijven te krijgen. In de Haar-
lemmermeer, in het PrimA4a-ge-
bied tussen de Westeinderplas-
sen en de A4, gaat OCAP in de 
loop van 2018 de basisleiding 
aanleggen. De kassen in PrimA4a 
kunnen dan vanaf 2019 CO2 van 
Shell Pernis en bio-ethanolpro-
ducent Alco gebruiken. De be-
doeling is dat op afzienbare ter-
mijn rest-CO2 van (bijvoorbeeld) 
afvalverwerker AEB (Amsterdam) 
beschikbaar komt. Om dat te re-
aliseren werken OCAP, LTO Glas-
kracht Nederland, Greenport 
Aalsmeer, de gemeente Haarlem-
mermeer en de provincie Noord-
Holland nauw samen.

Aardwarmte
Om de kassen, vooral ’s winters, te 
verwarmen kan in veel gebieden 
in Nederland geothermie (aard-

warmte) gebruikt worden. Met 
deze techniek wordt de natuurlij-
ke warmte van diepgelegen aard-
lagen aangeboord. In Noord-Hol-
land wordt hiervan op Agriport 
A7 en bij Floricultura in Heems-
kerk al gebruik gemaakt. Of dit 
ook in de Greenport Aalsmeer op 
grote schaal mogelijk is, wil de 
Provincie Noord-Holland nog ver-
der onderzoeken.
CO2 afvang en duurzame warm-
te zijn weliswaar voor het aard-
gasverbruik en de CO2-uitstoot 
zeer gunstig, ze vergen in eerste 
instantie wel enorme investerin-
gen. Gedeputeerde Economische 
Zaken Jaap Bond van de provin-
cie Noord-Holland: “Wil je de tuin-
bouwsector echt helpen verduur-
zamen, dan moet je als overheid 
zorgen dat deze technieken bin-
nen bereik van de ondernemers 
komen. Als alle tuinders over-
schakelen op duurzame energie-
bronnen kan bovendien de gas-
kraan in Groningen een �ink stuk 
dichtgedraaid worden.”

Voor Elkaar Festival: 
Helpen maakt Happy
Amstelland - Helpen maakt hap-
py; onder dit motto organiseer-
de de Vrijwilligerscentrale Am-
stelland donderdag 15 februa-
ri het Voor Elkaar Festival ter ere 
van het vij�arig bestaan. Op het 
festival waren een kleine 200 vrij-
willigers en ondernemers afgeko-
men. Tijdens het festival waren er 
leuke, inspirerende workshops, 
dialoogtafels en sprekers. Vrijwil-
ligers, organisaties en onderne-
mers bogen zich over vragen als: 
‘Hoe komt het eigenlijk dat je van 
helpen happy wordt? Hoe werkt 
verbinding? Hoe krijgen we nog 
meer verbinding in Aalsmeer?’
Afsluitend was er een borrel met 
meet & match markt, waarbij de 
vraag van vrijwilligers-organisa-
ties en het aanbod van het be-
drijfsleven elkaar ontmoette. Tij-
dens de middag bleek uit de ve-
le ontroerende, bevlogen en bij-
zondere verhalen dat iets voor 
een ander doen, een goed ge-
voel geeft. Kortom: Helpen maakt 
happy.
Om te benadrukken hoe belang-
rijk vrijwilligers zijn voor een ge-
meente waren wethouders Rob-
bert-Jan van Duijn en Jeroen 
Brandes (gemeente Amstelveen) 

bij de aftrap van het festival aan-
wezig. De wethouders bedankten 
de aanwezige vrijwilligers en de 
Vrijwilligerscentrale Amstelland 
voor hun inzet.

Meer vrijwilligers nodig
Wethouder Robbert Jan van 
Duijn: “De gemeente heeft geko-
zen voor de website Aalsmeer-
voorelkaar.nl, omdat we ook za-
gen dat er een online marktplaats 
nodig was die vraag en aanbod 
van hulp én zorg samenbrengt. 
Dit werkt heel goed. Maar er zit 
nog groei in de website, want er 
komt toch een internetgenera-
tie aan. Aalsmeer is een hechte 
gemeenschap waar veel vrijwilli-
gerswerk wordt gedaan. Maar er 
zijn nog meer vrijwilligers nodig. 
Via de website kun je ook korte of 
eenmalige klussen vinden. Juist 
hieraan hebben ook jongeren of 
mensen die een baan hebben be-
hoefte. Wetenschappelijk onder-
zoek heeft uitgewezen dat men-
sen gelukkiger zijn wanneer ze ie-
mand anders helpen. Dus als je 
nog geen vrijwilliger bent kijk op 
www.aalsmeervoorelkaar.nl.”

De wethouders Robbert-Jan van Duijn (Aalsmeer) en Jeroen Brandes 
(Amstelveen).

Aalsmeer - Planten kunnen niet 
zonder CO2 en warmte. Toch 
kunnen kassen op termijn pri-
ma zonder gas. Tijdens een bij-
eenkomst van de Greenport 
Aalsmeer werd het haar�jn uit-
gelegd. De CO2 die bijvoorbeeld 
bij afvalverbranding vrijkomt, 
kan naar de kas worden geleid. 
Dit geldt ook voor restwarm-
te van de industrie en waar mo-

gelijk van warmte uit de grond. 
Wil je als tuinder afscheid ne-
men van je gasleverancier dan 
moet je bedrijf aangesloten zijn 
op netwerken die die warmte en 
CO2 leveren. Zowel de tuinders 
als de industrie staan daarvoor 
in de startblokken. Maar voor het 
realiseren van dergelijke netwer-
ken is wel steun vanuit de (rijks)
overheid nodig.

Voor huurders Eigen Haard
Bewonerscommissie 
houdt inloopspreekuur
Kudelstaart - De Bewonerscom-
missie behartigt de belangen 
van Eigen Haard huurders in Ku-
delstaart. Er is regelmatig overleg 
met de participatie medewerk-
ster van de Woningbouw Stich-
ting over de kwaliteit en voorzie-
ningen in en rond de woningen 
en over de leefbaarheid, waaron-
der tuinonderhoud. Met betrek-
king tot de leefomgeving zijn le-
den van de commissie ook al-
tijd aanwezig bij het Dorpsover-
leg en is de Bewonerscommissie 
aangesloten bij de Huurdersver-
ening (HAK). Heeft u voortduren-
de klachten omtrent uw woon-
genot of wilt u over een bepaal-
de situatie of kwestie in gesprek? 
Op maandagavond 26 februari  

houdt de Bewonerscommis-
sie een inloopspreekuur in het 
Dorpshuis van Kudelstaart van 
19.30 tot 20.30 uur.
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met de heer 
W. Been via 06-31223627.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/



Duurzame warmte-koude 
uitwisseling in Hornmeer
Het NLDC datacenter in Aalsmeer moet warmte koelen die de servers 
afgeven. Bedrijven en instellingen in de omgeving kunnen die warmte 
goed gebruiken. Dat is precies wat er gaat gebeuren. Restwarmte van het 
datacenter zorgt straks voor verwarming van de Triade, sporthal, zwem-
bad en op- en overslagruimten van potplantenbedrijf Fertiplant. Het 
datacenter krijgt hier koud water voor terug om de servers te koelen. De 
cirkel is zo rond. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verstrekte  
een Demonstratie Energie-innovatiesubsidie van € 450.000 euro. Jaar-
lijks gaat deze naar slechts tien bijzonder duurzame innovaties. 

  WWW. A A L SM E E R . N L / P RO J E C T - HO RNM E E R

Wie wandelt door het gerenoveerde Hornmeerpark of een voetbalwedstrijd van FC Aalsmeer bezoekt 
op de nieuwe grasvelden; gaat sporten in de nieuwe sporthal of voor wie de ontmoeting zoekt in het 
opgeknapte buurthuis. Die ziet de metamorfose die Hornmeer ondergaat: stap voor stap wordt het 
gebied mooier en mooier en verhoogt zo de leefbaarheid in Aalsmeer. Een blik op nieuwe en komende 
ontwikkelingen.

Subsidie voor extra wensen inwoners
Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) reserveert € 8 miljoen voor projecten 
die de leefbaarheid in de gemeente Aalsmeer verbeteren. Een van die projec-
ten is herontwikkeling van het VVA-terrein. Met de subsidie van de SLS kan 
de gemeente extra wensen van inwoners realiseren om er een plek voor sport, 
recreatie en ontmoeting van te maken. De subsidie is onder meer voor de 
realisatie van een ontmoetingsplein, recreatieweide en speelbos. Het vooront-
werp ontwikkelingsplan verschijnt binnenkort en ligt vier weken ter inzage.  

Zorgwoningen voor ouderen
Aan de Roerdomplaan komen circa 60 zorgwoningen met op de 
begane grond mogelijk ruimte voor service en zorg, ondersteund 
door welzijnswerk en andere zorgverleners. Zij werken aan 
een concept voor invulling hiervan. De gemeente is bezig met 
voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw. 
Dat gaat onder meer om vaststelling bestemmingsplan door de 
raad en sloop van bestaande gebouwen aan de Roerdomplaan dit 
najaar. Daarna volgt een stedenbouwkundig plan. Aan de Meer-
valstraat komen circa 75 koopwoningen voor het (goedkopere) 
middensegment.

Hornmeer plek voor wonen, sporten, recreëren en ontmoeten

Startschot samenwerking
Eind januari tekenden Jong Leren en Soli-
doe een samenwerkingsovereenkomst voor 
nieuwbouw van het Integraal Kind Centrum 
IKC Triade aan de Dreef.  Dat biedt straks 
onderdak aan opvang van en onderwijs voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar. Triade betrekt 
samen met Solidoe het nieuwe pand, dat naar 
verwachting medio 2019 zijn deuren opent. 
Het gebouw krijgt een open en transparant 
karakter. De voortgang van IKC Triade is te 
volgen op: www.ikctriade.nl.
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Sportpark Hornmeer

Nieuwe natuurgrasvelden
Het sportpark is twee zogenaamde wetra-velden rijker. Het gaat 
hierbij om een natuurgrasveld met kunstmatige bodemopbouw. 
Dankzij de unieke samenstelling van de toplaag zijn deze velden 
langer te bespelen dan een ‘gewoon’ grasveld.

Buurthuis bruist van activiteiten
Vrijwilligers van het Buurthuis Hornmeer knapten zelf de voormalige kantine van VVA 
op en inmiddels is het er drukker dan ooit, aldus Cor Knol, voorzitter van de buurtver-
eniging Hornmeer. Er vinden steeds meer activiteiten plaats, waaronder inline dansen, 
meer bewegen voor ouderen, een Keeztoernooi in maart, klaverjassen en schildercur-
sussen. Groei en bloei houdt in het Buurthuis maandelijks bijeenkomsten. 

Hornmeerpark steeds mooier
Door renovatie krijgt het Hornmeerpark steeds 
meer uitstraling. Zo zijn er waterpartijen geko-
men, een vlonder over het water, paden verlegd 
en opgeknapt en mooie velden aangelegd. Van 
de 7000 bloembollen die bewoners plantten 
tijdens de offi ciële opening eind vorig jaar, staat 
er inmiddels een aantal in bloei. Plannen voor 
verdere renovatie van het park, aanleg groen en 
opknappen bestaande wandelpaden, inclusief deel 
rond de kinderboerderij, liggen inmiddels op de 
tekentafel. Zo ontstaat er een fraai recreatief park 
voor alle Aalsmeerders.

Parkeerplaatsen
Bij sportpark aan de Beethoven-
laan kwamen er 50 parkeerplaat-
sen bij door herinrichting van het 
parkeerterrein. Later in het jaar 
vindt renovatie plaats van het 
parkeerterrein aan de Dreef.

Sporthal volop 
in gebruik
De nieuwe Sporthal is 
inmiddels volop in gebruik, 
zoals door sportvereniging 
Omnia voor onder meer les-
sen twirling voor beginners. 
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Bij sportpark aan de Beethoven-
laan kwamen er 50 parkeerplaat-
sen bij door herinrichting van het 
parkeerterrein. Later in het jaar 
vindt renovatie plaats van het 
parkeerterrein aan de Dreef.

Sporthal volop 
in gebruik
De nieuwe Sporthal is 
inmiddels volop in gebruik, 
zoals door sportvereniging 
Omnia voor onder meer les-
sen twirling voor beginners. 
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Valentijn in Voor Elkaer
Kudelstaart - Valentijn is in wijk-
punt Voor Elkaer heel gezellig 
met elkaar gevierd. Het was ge-
nieten met lieve gasten, een goe-
de sfeer en een zalig diner. Na af-
loop was er voor iedereen een 
prachtige roos. Het wijkpunt is er 

voor iedereen vanaf 55 jaar. De 
deur aan Nobelhof 1 in het cen-
trum van Kudelstaart staat altijd 
open. Telefonisch is Voor Elkaer 
te bereiken via 0297- 820979 en 
het wijkpunt is te volgen op fa-
cebook.

Aalsmeer - Over Aalsmeer is ge-
noeg te vertellen. Wim Rooden-
burg beschikt over foto’s, �lms en 
verhalen over hoe Aalsmeer vroe-
ger was. Vrijdag 2 maart neemt 
hij belangstellenden mee naar de 
tijd van toen, hoe het was in het 
dorp of op de buurt. Om 14.00 
uur start de middag met een kop-
je ko�e of thee in het Inloopcen-
trum. Na de presentatie is het mo-

gelijk samen herinneringen op te 
halen en dat gevoel van vroeger 
met elkaar te delen. Rond 15.30 
uur is de afronding. Ouderen kun-
nen elke vrijdag aanschuiven om 
verschillende dvd’s, �lms of docu-
mentaires te komen kijken. Eigen 
inbreng of ideeën zijn altijd wel-
kom. Het inloopcentrum is ge-
vestigd in gebouw Irene in de Ka-
naalstraat 12. 

Oud Aalsmeer op beeld 
in het Inloopcentrum

Jaaroverzicht Zonnebloem
Aalsmeer - Het Jaaroverzicht 
2017 van de Zonnebloem regio 
Amstel en Meer is weer beschik-
baar. In dit boekje kan uitgebreid 
kennis gemaakt worden met de 
activiteiten van de Zonnebloem 
in de regio. Wilt u een exemplaar 
ontvangen? Neem dan contact 
op met secretaris Peter Storne-
brink via email: amstelland-zb-se-
cr@hotmail.com.
De Zonnebloem vindt dat een li-
chamelijke beperking nooit een 
belemmering hoeft te zijn. Ieder-
een hoort volop van het leven te 
genieten. Daarom organiseert de 
vereniging al bijna zeventig jaar 
dagjes uit en aangepaste vakan-
ties. 
De Zonnebloem is altijd op zoek 
naar vrijwilligers die zich willen 
inzetten voor mensen met een 

lichamelijke beperking. Je kunt 
hen bijzondere momenten be-
zorgen. En dat kan op verschil-
lende manieren. Kijk hiervoor 
op: www.zonnebloem.nl/vrijwil-
ligerswerk.

Leeggeroofd
Aalsmeer - Vorige week maandag 
kwam hubbie strompelend thuis; 
hij was in een kruipluik gestapt 
dat hij notabene zelf open had la-
ten staan bij een klant. Even ver-
geten en, na even wat ontbreken-
de materialen gehaald te hebben, 
hup zo anderhalve meter naar 
beneden gevallen. Scheenbenen 
op een dot, scheurtje in zijn bo-
venbeenspier en bloed in de lin-
kerknie en vocht in de rechter. 
Volgens de dokter was er verder 
niets kapot, dus met een beetje 
rust zou het snel over gaan. Rust? 
Dat heeft mijn zelfstandig onder-
nemende bouwvakker natuurlijk 
niet. Een dag is ie thuis geweest, 
maar woensdag hinkelende hij 
terug naar de klant, die op het 
punt staat om zijn bijna verbouw-
de huis te betrekken (met andere 
woorden: haast heeft). Hij stapte 
in zijn, voor ons huis in een keu-
rige Hornmeerse laan geparkeer-
de, bedrijfsbus en er bleef een 
lampje branden dat zijn laaddeur 
open stond. Dichtgedaan en ver-
der gereden. Tot hij bij de desbe-
tre�ende klant wat gereedschap 
nodig had. 

Manlief kreeg daar de schrik van 
zijn leven: in zijn bus (een verleng-
de en verhoogde, om maar aan te 
geven dat het een joekel van een 
bedrijfswagen is) lag werkelijk 
geen schroeftolletje meer. Álles 
was eruit geroofd! Alle zuurver-
diende gereedschappen WEG! In 
de nacht van Valentijnsdag. Wat 
een liefdevol cadeau! Een tijdje 
terug schijnt er bij een misdaad-
programma op televisie precies 
uitgelegd te zijn hoe je een cen-

M iranda’s
omentenm trale deurvergrendeling van een 

bus opent, want dat was precies 
wat er gebeurd was. Er was vrij-
wel geen braakschade, maar ze 
slaan een of andere pin in je deur-
slot en hup, de boel springt open. 
Nou, dat hebben de inbrekertjes 
(die natuurlijk met de noorder-
zon vertrokken zijn en toch niet 
meer te traceren) vast hebben ge-
zien. Een makkie! Er lag voor meer 
dan zevenduizend euro aan han-
del in. Gelukkig heeft Bouwser-
vice Gommans een goede verze-
kering. Sterker nog, we betalen 
ons blauw aan premies, maar ik 
ben bang dat we alleen dagwaar-
des terugkrijgen en het eigen risi-
co nogal hoog is. Heel vervelend, 
maar de rompslomp eromheen is 
dat ook: De hele week kon er bij-
na niet gewerkt worden in ver-
band met aangifte bij de politie, 
afspraak met verzekeringsman, 
prijzen opvragen van nieuwe ge-
reedschappen en afspraak maken 
voor een alarm (wat ook weer in 
de papieren loopt). 
Wat word je toch gestraft als har-
de werker. En op kosten gejaagd! 
Terwijl er momenteel waarschijn-
lijk een welig tierende handel on-
line staat met goedkope materi-
alen. Laatst zei iemand laconiek: 
‘Pas maar op, over een paar we-
ken komen ze je nieuwe materia-
len checken, dus ik zou maar snel 
dat alarm aanscha�en.’ Ook dat 
nog. P��, schiet jij even voor? We 
zijn er ziek van. En de schrik zit er 
nog steeds in. Blijf toch eens van 
andermans spullen af! 
Eén heel klein lichtpuntje is wel 
dat mijn hubbie altijd heel blij 
gaat kijken als hij nieuw gereed-
schap heeft aangeschaft. Als de 
nieuwe handel binnenkort dus 
binnenkomt bouwen we een 
klein feestje en doen we even 
net of het ons niks heeft gekost. 
Zijn knieën zijn inmiddels geslon-
ken, hij loopt weer rechtop en ge-
zondheid, dát is toch het belang-
rijkste dat er is?

Mooie presentatie over 
rondreis door Australië
Aalsmeer - Op dinsdagmiddag 
13 februari presenteerde Wim 
Veelenturf zijn Powerpoint repor-
tage over de rondreis door Au-
stralië in een goed gevuld Paro-
chiehuis. Het was de wens van 
Wim zijn vrouw om haar zus in 
Australië te bezoeken. Aange-
zien het nog in een analoog tijd-
perk was is het Wim gelukt om de 
foto’s en �lms te digitaliseren. En 
Hoe! Tipje van sluier: De Sydney 
Harbour Bridge is een boogbrug 
van staal en bevat 5 miljoen met 
de hand geslagen klinknagels. 
De bouw duurde 6 jaar en was 

een werkverscha�ngsproject. De 
brug werd in 1932 geopend een 
tocht over de boog duurt 3,5 uur. 
Verder mooie foto’s van de na-
tuur, vogels, pinguïns, koala’s, etc. 
Heel interessant en leerzaam de-
ze rondreis door Australië.

Nostalgische foto’s
De volgende themamiddag van 
de OVAK is op dinsdag 6 maart in 
het Parochiehuis, aanvang 14.00 
uur voor leden.  Uitgenodigd is 
Wim Roodenburg die nostalgi-
sche foto’s heeft van de midden-
stand van Aalsmeer.

Aalsmeer - In mijn bootje varend 
in het voorjaar en najaar zie ik re-
gelmatig een blauwe �its over 
het water van een sloot voorbij-
schieten. Voor je het weet, is het 
al weer weg. En toch weet ik dan: 
dat was een ijsvogel. Zo groot als 
een spreeuw, grote kop en lange 
dolkvormige snavel. Maar vooral 
de kleuren doen het ‘m. Ik ken ei-
genlijk geen bloem met zo’n op-
vallende kleurencombinatie. Bo-
venop glinsterend felblauw en 
van onderen oranje/roestbruin. In 
het bovenlanden gebied kom je 
ze dus tegen, ze vinden het daar 
prettig. Ze leven van visjes en wa-
terinsecten. Na een duikvlucht 
en een plons komen ze met een 
klein visje in hun bek weer uit het 
water. Zo’n duikvlucht maken ze 
vaak vanaf laaghangende takken 
boven het water. Dan begrijp je 
waarom de Westeinderplassen en 
de Oosteinderpoel populaire be-
stemmingen zijn voor de ijsvogel.
 
Best zeldzaam
Jsvogels zijn best zeldzaam. In 
2000 waren er nog geen 300 pa-
ren in Nederland. Twee jaar gele-
den waren dat er ongeveer 700. 
Ze zijn behoorlijk gevoelig voor 
vorst. Bij ijs hebben ze geen voed-
sel en sterven dan in grote aan-
tallen. Het schijnt dat ze ijsvogel 
genoemd worden, omdat ze in 
de winter wanhopig bij ijs naar 
open plekken zoeken om voed-
sel te vinden. Maar het is dus ei-
genlijk een géén-ijsvogel: ze hou-
den van lekker open en stromend 
water. De ijsvogel broedt bij hel-
dere beekjes, sloten en meren. In 
de periode april tot juli broeden 
ze twee keer zo’n 4 tot 8 eieren 
uit. Ze bouwen een nesttunnel, 
het liefst in een afgekalfde oever, 
zo’n meter boven het water. Maar 
ook de wortelstronken van om-
gewaaide bomen zijn populair. 
Daarin maken ze met hun snavel 
een smalle horizontale gang van 
50 centimeter of nog meer. Aan 
het eind daarvan is het nest. 

BOVENLANDEN

Wortelstronk rechtop
Er is nu een goed idee bedacht 
om de ijsvogelstand in het bo-
venlanden gebied op te vijzelen. 
Luci Beumer vindt ijsvogels ook 
erg leuk. Ze had gelezen over het 
nestelen in omgewaaide boom-
stronken. Ze nam contact op 
met Stichting De Bovenlanden, 
die momenteel werk laat uitvoe-
ren voor onderhoud van enke-
le akkers in de Poel. Het resul-
taat is dat afgesproken is dat en-
kele populieren wel gekapt wor-
den, maar dat een overblijvend 
stuk stam omgetrokken zal wor-
den zodat de wortelstronk recht-
op komt te staan. En dan kunnen 
pa en ma ijsvogel daar lekker hun 
nestje in maken. En hopelijk vin-
den de jonge ijsvogeltjes in het 
voorjaar dan hun weg op de Poel. 
Bij Stichting De  Bovenlanden wa-
ren ijsvogels overigens al langer 
bekend. De stichting heeft een 
IJsvogelfonds voor onderhoud 
van bovenlanden door professi-
onele bedrijven. Particulieren en 
bedrijven kunnen dit onderhoud 
door een bijdrage aan het fonds 
ondersteunen. Kijk maar eens op 
www.bovenlanden.nl bij ‘activi-
teiten’.
Reacties op dit verhaaltje stel ik 
erg op prijs op bob@bovenlan-
den.nl.  

Kenniscafé in bibliotheek 
‘Check je houdbaarheid’

Koeienwandeling met 
de boswachter
Amstelland - Kom mee wande-
len met de boswachter op zon-
dagmiddag 4 maart om 14.00 
uur. Een wandeling door het bos-
gebied waar Schotse Hooglan-
ders grazen in het Amsterdamse 
Bos staat op het programma. On-
derweg vertelt de boswachter al-
lerlei wetenswaardigheden.
Start van de wandeling is bij de 
parkeerplaats van de Bosrand-
weg in het Zuiden van het Bos. 
De kosten zijn € 5,00 per persoon, 
gepast en contant betalen. Aan-
melden kan telefonisch via 020-
5456100, via de website www.
amsterdamsebos.nl en in De Bos-
winkel aan de Bosbaanweg 5, ie-

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

Jaarlijkse klus van bewoners
Wilgen in Wilgenlaan 
CO2 neutraal geknot
Aalsmeer - Jaarlijks zorgen de 
bewoners van de Wilgenlaan er 
voor dat de wilgen geknot wor-
den. Met elkaar is de klus snel 
geklaard en het is gezellig om 
te doen. Ruim dertig bewoners - 
jong en oud - gingen afgelopen 
zaterdagochtend 17 februari aan 
de slag. De takken van de knot-
wilgen worden tegenwoordig ie-
der jaar gesnoeid. Daardoor zijn 
ze minder dik.

CO2 neutraal
Eén van de bewoners had dit jaar 
het idee geopperd om het knot-

ten CO2 neutraal aan te pakken. 
In plaats van ronkende boom-
zagen werden grote en kleine 
snoeischaren en handzagen ge-
bruikt. Slechts voor een enkele 
dikke tak ging de boomzaag toch 
nog even aan.

Jubileumfeest
Na a�oop werd bij één van de be-
woners nagepraat, een kop snert 
genuttigd en een glaasje gedron-
ken. En er werd al volop vooruit-
gekeken naar het feest later in het 
jaar ter gelegenheid van het 85 
jarig bestaan van de Wilgenlaan.

Amstelland - Het is bekend dat 
een verstandig leefpatroon veel 
ouderdomsklachten kunnen 
voorkomen. Maar wat zijn de 
nieuwste inzichten over een ver-
standig leefpatroon? Welke nieu-
we medische inzichten kunnen 
helpen gezonder en ook langer 
te leven? Journalist Hanny Ros-
kamp zocht het uit en schreef er 
een boek over. Op zondag 25 fe-
bruari is zij te gast in het Kennis-
café in de Bibliotheek Stadsplein, 
Amstelveen. In het boek ‘Check 
je houdbaarheid’ behandelen de 
auteurs Hanny Roskamp en Pim 
Christiaans 31 onderdelen van de 
gezondheid, van bloeddruk tot 
hormonen en van genen tot ge-
heugen. Per onderdeel komen de 
beste (zelf )testen en de laatste 
anti-aging adviezen aan bod.
De hoeveelheid medische kennis 
over het positief beïnvloedden 
van gezondheid groeit de laatste 
jaren explosief. Het verdubbelt 

zich om de 2 jaar! Maar die ken-
nis heeft gemiddeld 15 jaar nodig 
om door te dringen tot het gro-
te publiek. Hanny Roskamp stelt 
zich ten doel dit te versnellen. Zij 
dook met journalist Pim Chris-
tiaans in wetenschappelijke ar-
chieven en interviewde tientallen 
topwetenschappers opzoek naar 
onderzoeken waarvan menigeen 
weet dat ze goed zijn, maar die 
nog niet worden toegepast.
Hanny Roskamp is freelance jour-
nalist met een achtergrond als 
chemicus voor Nederlandse tijd-
schriften als Santé, Happinez, Plus 
Magazine en Fit met Voeding.
Het Kenniscafé ‘Check je houd-
baarheid’ is zondag 25 februari  
van 11.30 tot 12.30 uur in de bi-
bliotheek op het Stadsplein, Am-
stelveen. Kosten: €5 (leden) en 
€10 (niet-leden). Lid worden van 
de bibliotheek kan sinds 2018 per 
maand (Maandje Bieb) en kost 
€3,90.
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CDA vraagt aandacht 
voor openbare toiletten
Aalsmeer - Onlangs zijn er door 
de fractie van het CDA schrifte-
lijke vragen gesteld over de hoe-
veelheid en de status van open-
bare toiletten in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Het blijkt uit onderzoe-
ken dat 25% van de buikpatiën-
ten thuisblijft omdat er niet ge-
noeg openbare of opengestelde 
toiletten zijn. Daarom is aandacht 
voor dit onderwerp zeer nood-
zakelijk vindt Ines van der Boon, 
raadslid CDA.
Zelf is ze lotgenote en vindt het 
onverteerbaar dat mensen door 
een (chronische) ziekte in een iso-
lement raken, terwijl een oplos-
sing om de hoek ligt. Letterlijk en 
� guurlijk. “Maar niet alleen buik-
patiënten hebben behoefte aan 
openbare toiletten, ook zwange-
re vrouwen, mensen met incon-
tinentie of een stoma, diabetici, 
minder validen, ouderen, kinde-
ren, toeristen en dagjesmensen 
willen weten waar ze een toilet 
kunnen vinden.”

App ‘Hoge Nood’
Er bestaat een mooie app met de 
naam ‘Hoge Nood’, gemaakt in 
samenwerking met diverse lan-
delijke patiëntenverenigingen. 

“Ik heb onder andere gevraagd 
of het college bereid is om deze 
app te vullen met de juiste infor-
matie en of er wellicht afspraken 
gemaakt kunnen worden met be-
drijven of instanties om hun toi-
letten open te stellen”, licht Ines 
van der Boon toe. “We zullen de 
antwoorden van het college nog 
af moeten wachten, maar ik zie 
het positief in, want ook door de 
Tweede Kamer is een oproep ge-
daan om dit onderwerp op de 
kaart te zetten bij de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten. 
Ik ben blij dat hiervoor nu meer 
aandacht komt.”

Ines van der Boon van het CDA.

“Van zo’n dag word je eigenlijk alleen maar blij”
Rina en Jan-Pieter Baars gelukkige 
winnaars van de Luxury Day!
Aalsmeer - Rina en Jan-Pieter 
Baars, de winnaars van de eerste 
Luxury Day in Centrum Aalsmeer, 
moeten er nog van bijkomen. 
“Wat een geweldig dag was dit. 
We voelden ons zó verwend!” 
Aldus het gelukkige echtpaar, 
woonachtig in Kudelstaart. Aan 
de keukentafel wordt de verwen-
dag nog eens uitgebreid doorge-
nomen. Om te beginnen zegt Ri-
na dat ze slechts één kaartje in-
geleverd heeft bij een winkelier. 
Om maar aan te geven dat ie-
dereen kan winnen. “Ik doe altijd 
mijn boodschappen in dorp hoor, 
dus het is niet zo dat ik er nooit 
iets besteed. Ik had gewoon maz-
zel. Mensen die zagen dat ik ge-
wonnen had gunde het mij ook. 
We komen oorspronkelijk ook uit 
het centrum, zijn echte Aalsmeer-
ders. En wonen we nu met veel 
plezier in Kudelstaart. Toen ik 
de uitslag kreeg dat ik gewon-
nen had stond ik te springen in 
de kamer. Natuurlijk moest mijn 
man mee. Hij wist van niks.” Jan-
Pieter: “Ik kwam die avond inder-
daad nietsvermoedend uit mijn 
werk en het kwam voor mij ook 
als een verrassing. Rina is meest-
al enthousiaster dan ik, maar wat 

een grote prijs zeg! En we zijn niet 
van die enorme winnaars, dus ex-
tra bijzonder.” 

Hoe de Luxury Day verlopen is 
vertellen ze samen: “We werden 
afgelopen vrijdag (16 februari) 
rond 9 uur in een luxe wagen op-
gehaald door Roy Baarse van het 
gelijknamige autobedrijf. Hij was 
de hele dag onze chau� eur. Leu-
ke vent. Hij bracht ons om te be-
ginnen naar Mooi van der Zwaard 
voor een make-up en een ge-
zichtsbehandeling. Voor Jan-Pie-
ter was dat zijn eerste keer.” JP 
vult aan:  “Zelfs mijn wenkbrau-
wen werden geëpileerd. Ik vond 
het heerlijk.” Vervolgens is het stel 
naar Ab Müller gebracht voor kof-
� e met gebak. “We kwamen bin-
nen en op het scherm stond zelfs 
‘Welkom’. Zo voelden we ons ook. 
Daarna gingen we naar Lingerie 
van der Schilden voor een leuk 
setje en een onderbroek voor JP. 
Bij Siphra’s Studio en 44 & More 
heb ik kleding uit mogen kiezen 
en mijn man bij Gentlemens’s Pla-
ce, We mogen alles houden.” De 
uitgebreide lunch werd genoten 
bij Bertram & Brood. “Prima ver-
zorgd. Er waren sowieso geen te-

genvallers die dag. Zo luxe alle-
maal!”

Helikoptervlucht 
Na de lunch ging het stel naar Stijl 
& Meer voor een coi� ure en heer-
lijke hoofd- en handmassages. 
“We werden enorm in de watten 
gelegd.” Daarna gingen ze naar 
Patrick Spaander van Foto de 
Boer voor een fotoshoot. Bij Eye-
Care Ed Kriek Optiek ontvingen 
zij een tegoedbon voor een (zon-
nen)bril en bij Sparnaaij Juweliers 
een cadeaubon voor een mooi 
sieraad. “Hier kregen we tevens 
een rondleiding, een kopje thee 
en twee � essen wijn. Erg leuk. In-
middels was het een uur of drie, 
dus tijd voor de helikoptervlucht. 
Roy reed ons naar Amsterdam en 
Patrick ging mee voor foto’s. In de 
auto hadden we leuke gesprek-
ken met de heren. De rondvlucht 
boven Amsterdam was prachtig! 
We hadden top weer. Wat een er-
varing.” Het diner was in restau-
rant de Praam en ook hier klopte 
alles. “We hebben à la carte gege-
ten. Ontzettend lekker, maar bij-
na te veel. Ze bléven ons lekke-
re hapjes aanbieden. Tijdens het 
etentje kwam Patrick met nog 

een verrassing; hij had de foto-
shoot reeds ontwikkeld en kwam 
ons die overhandigen, inclusief 
een prachtige grote afdruk voor 
aan de wand.” 
Roy bracht het echtpaar Baars na 
het diner weer huiswaarts, waar 
alle indrukken van de dag de re-
vue passeerden. Jan-Pieter: “Een 
bizar dagje toch zo?” De vol-
gende morgen was het nog niet 
klaar: Albert Heijn Praamplein 
bracht een mand met ontbijtpro-
ducten. 
“We vonden het allemaal gewel-
dig. Van zo’n dag wordt je eigen-
lijk alleen maar blij. Dat gun je ie-
dereen!” 
Hopelijk komt er volgend jaar op-
nieuw een Luxury Day. Een ge-
weldig initiatief van alle deel-
nemende winkeliers. Volg de 
Facebookpagina ‘Luxury Day 
Aalsmeer Centrum’ voor informa-
tie en alle foto’s. 

Door Miranda Gommans   

Verkiezingsprogramma vastgesteld
PvdA gaat met ‘Zeker 
Aalsmeer’ de wijken in
Aalsmeer - Eerlijk delen, vast 
werk, goed wonen, een ge-
zond leven, toegang tot scho-
ling, emancipatie, het zijn de ro-
de draden van de sociaaldemo-
cratie. Dat geluid gaat vanaf 2018 
ook weer in Aalsmeer klinken. De 
PvdA heeft woensdag 14 febru-
ari haar verkiezingsprogramma 
vastgesteld en o�  cieel de cam-
pagne voor de gemeenteraads-
verkiezingen gestart. Met de slo-
gan: ‘Zeker Aalsmeer’ gaat de par-
tij de verkiezingen in. Zeker zijn 
van leefbare buurten, zeker zijn 
van zorg, zeker zijn van een wo-
ning en zeker zijn van een loka-
le overheid die er voor je is. De 
PvdA staat voor een gemeen-
schap waarin iedereen, onge-
acht afkomst, zichzelf kan zijn, 
goed werk en een goed inkomen 
heeft, het beste onderwijs krijgt 
en zich kan ontwikkelen. Kinde-
ren kunnen er veilig opgroeien 
en volwassen kunnen vooruitko-
men. Meer dan ooit is er in die ge-
meenschap ruimte voor een gro-
te verscheidenheid aan menin-
gen, leefwijzen en culturen. De 
PvdA wil een gemeenschap die 
soepel genoeg is om veranderin-
gen op te vangen en die zich ont-
wikkelt en vooruitgaat. Daarom 
is investeren in elkaar noodzake-
lijk. De PvdA Aalsmeer wil zich 
daar sterk voor maken de komen-
de jaren.

Praat mee 
De PvdA doet weer mee in 
Aalsmeer. Na 16 jaar progressie-
ve samenwerking in PACT maken 
ze nu hun eigen koers en speer-
punten zichtbaar. De partij doet 

dat met een gevarieerde kandi-
datenlijst en een verkiezingspro-
gramma waarin duidelijk uitge-
sproken wordt wat de PvdA voor 
ogen heeft voor Aalsmeer vanuit 
sociaal-democratische uitgangs-
punten. Tot nu toe is er hard ge-
werkt achter de schermen. Nu is 
het tijd om naar buiten te treden 
en met elkaar in gesprek te gaan. 
Dat doet de PvdA de komende 
weken in de Aalsmeerse wijken 
met alle leden en geïnteresseer-
den in sociaal beleid. Inwoners 
weten het beste wat er speelt in 
hun buurt. Waarom het � jn is om 
er te wonen, wat de goede din-
gen zijn die er gebeuren. En wel-
ke zaken misschien verbeterd 
zouden kunnen worden.

Start 26 februari
De komende weken is de PvdA 
iedere maandagavond van 19.30 
tot 21.00 uur bij een PvdA-lid in 
één van de wijken in de gemeen-
te. Gestart wordt op maandag 
26 februari bij Elly O� erman aan 
de Zwarteweg 15 voor de wijken 
Hornmeer, Stommeer en Dorp. 
De PvdA wil u daar graag ont-
moeten om met elkaar kennis te 
maken, te praten over uw wijk 
en wat de PvdA voor de men-
sen in de wijk kan betekenen. 
Bovendien kunt u kennismaken 
met Jelle Buisma, de lijsttrekker, 
en de andere kandidaten op de 
lijst. Bestuur en kandidaten nodi-
gen u van harte uit! Meer weten 
over de PvdA in Aalsmeer? Kijk op 
aalsmeer.pvda.nl. Op de websi-
te en op de Facebookpagina van 
de PvdA Aalsmeer is het volledige 
programma’ beschikbaar. 

Op plek De Graankorrel favoriet
VVD in gesprek over 2e 
supermarkt Kudelstaart
Aalsmeer - Zaterdag 17 februari  
gingen inwoners het gesprek aan 
met het team van VVD Aalsmeer. 
Zij spraken elkaar op de VVD 
bank die voor deze gelegenheid 
in Kudelstaart was neergezet. 
Leuke gesprekken vonden plaats. 
Flyers en oranje chocolade harten 
werden uitgedeeld. Belangrijkste 
thema van de gesprekken was de 
plek voor een tweede supermarkt 
in Kudelstaart.

Onderzoek
In december 2016 nam VVD 
Aalsmeer het initiatief tot een 
motie. Doel van die motie was 
een onafhankelijk onderzoek uit 
te voeren naar geschikte locaties 
voor een tweede supermarkt. In-
woners en ondernemers gaven 
immers aan graag een tweede 
supermarkt in Kudelstaart te zien 
komen. De motie werd aange-
nomen door de raad en het col-
lege was genoodzaakt een on-
derzoek uit te voeren. Inmiddels 
is onderzoek uitgevoerd en blij-
ken er meerdere plekken in Ku-
delstaart geschikt te zijn.  “Wij be-
grijpen van het college dat zij in-
middels ook de komst van een 
tweede supermarkt ondersteunt. 
De vraag is nu wat de meest ge-
schikte plek is. Graag willen we 
van de inwoners weten waar zij 

het liefst een tweede supermarkt 
in Kudelstaart zien komen”, aldus 
lijsttrekker en fractievoorzitter 
Robert van Rijn.

Viertal locaties
Reden voor VVD Aalsmeer Ku-
delstaart om in de gesprekken 
met de inwoners te vragen naar 
hun favoriete locatie. Diverse lo-
caties werden genoemd. Een 
viertal locaties kwam in de ant-
woorden het meeste voor. Op de 
vierde plaats werd door inwoners 
aangegeven dat de supermarkt 
het beste in de nieuwe woon-
wijk Westeinderhage kan worden 
geplaatst, tussen de Bilderdam-
merweg en de Herenweg. Op 
nummer drie werd geopperd de 
Proosdijhal te slopen en verplaat-
sen naar de sportvelden en ter 
hoogte van de huidige sporthal 
een tweede supermarkt te vesti-
gen. Op de tweede plaats gaven 
inwoners aan dat zij een super-
markt ter hoogte van de huidige 
bibliotheek geschikt zouden vin-
den. Het meest genoemd (plek 
één) werd een supermarkt op de 
plek van de huidige basisschool 
De Graankorrel.  
VVD Aalsmeer zal de uitkomsten 
van haar onderzoek gebruiken tij-
dens de debatten die over dit on-
derwerp nog gaan volgen. 

Test uw/jouw politieke 
voorkeur op mijnstem.nl
Aalsmeer - Op 21 maart zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen. In-
woners van 18 jaar en ouder be-
palen als kiezer wie er komende 
vier jaar in de gemeenteraad van 
Aalsmeer komen te zitten. Weet 
u al op welke partij u wilt stem-
men, welke thema’s er spelen in 
Aalsmeer en hoe politieke partij-
en daarover denken? Om u daar-
bij te helpen heeft de gemeente 
een stemhulp laten maken. Sinds 
20 februari kunt u op www.mijn-
stem.nl kijken welke partij het 
beste bij uw ideeën past. In Mijn-
stem gaat het bijvoorbeeld over 
bereikbaarheid en parkeren, af-

valinzameling, 
woningbouw, 
verdere groei 
van Schiphol, 
duurzaamheid, 
ondersteuning 
aan minima, 
deregulering, voorschoolse op-
vang, evenementen en toerisme. 
Wat vindt u van deze onderwer-
pen? En wat vinden de politie-
ke partijen? Welke partijen pas-
sen het beste bij uw ideeën? Doe 
MijnStem en test uw politieke 
voorkeur. Kijk op aalsmeer.mijn-
stem.nl. MijnStem staat ook op de 
website: www.aalsmeer.nl.

D66 campagnebus met 2e 
Kamerleden in Aalsmeer
Aalsmeer - D66 toert met po-
litieke kopstukken in een grote 
campagnebus door het hele land 
in het kader van de Gemeente-
raadsverkiezingen op 21 maart. 
Op vrijdagochtend 23 februa-
ri aanstaande komt de campag-
nebus naar de Historische Tuin in 
Aalsmeer met aan boord Tweede 
Kamerleden en vele vrijwilligers. 

Politiek Café
D66 maakt van de gelegenheid 
gebruik om een Politiek Café 
te organiseren rond het thema 
Nieuwe banen in de nieuwe eco-
nomie. De Tweede Kamerleden, 
lokale politici en politiek geïnte-

resseerden gaan met elkaar in ge-
sprek over de vraag hoe er geza-
menlijk kansen voor nieuwe ba-
nen met duurzaam en innova-
tief ondernemen verzilverd kun-
nen worden. Iedereen is om 9.30 
uur welkom op het Praamplein in 
het Centrum bij de in de Histori-
sche Tuin. 

Meerijden?
Meerijden met de D66 campag-
nebus is overigens een absolute 
aanrader. Meer informatie over 
de gemeenten die worden aan-
gedaan en hoe aan te melden is 
te vinden op https://aalsmeer.
d66.nl/actueel. 

De campagnebus van D66. Foto: D66.

Winst Trudy en 
Jan bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Kla-
verjassen en jokeren staan op 
het programma en nieuwe spe-
lers worden hartelijk welkom ge-
heten. Kom gerust kijken en kaart 
eens een keertje mee!
Op donderdag 15 februari is het 
jokeren gewonnen door Trudy 
Knol met 119 punten, op twee 
is Gerard de Wit geëindigd met 
170 punten enop drie Bets Teu-
nen met 383 punten. Bij het kla-
verjassen was deze week Jan Weij 

veruit de beste met 5436 punten. 
Marry Akse werd met 5253 pun-
ten tweede en Piet Buskermolen 
met 5089 punten derde. De poe-
delplaats deze week is voor Coby 
van Weerdenburg met 3917 pun-
ten. Voor inlichtingen: Mevrouw 
R. Pothuizen via 0297-340776.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/
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Leukste balspel in het water
Doe mee aan ‘t scholen-
waterpolotoernooi
Aalsmeer - Oceanus organiseert 
op zaterdag 10 maart een water-
polo scholentoernooi. Het toer-
nooi is om de jeugd kennis te la-
ten maken met het leukste bal-
spel in het water. Een sportieve 
middag voor enthousiaste spe-
lers, waar plezier maken en sa-
men sporten het belangrijkste 
is. Het toernooi is opgedeeld in 
twee categorieën, namelijk groep 
5/6 of 7/8. Een team bestaat uit 
tenminste vijf spelers (het heb-
ben van meer spelers is een aan-
rader). Het hebben van een A di-
ploma is wel een vereiste.

Begeleiding gevraagd
Ook vraagt zwemsportclub Ocea-

nus ouders, leraren, buurvrou-
wen en noem het maar, om coach 
te zijn en te helpen bij het bege-
leiden van de kinderen. 
Ben jij of ken jij een jonge enthou-
siaste sporter die kennis wil ma-
ken met de leukste sport in het 
water? Meld dan nu jouw team 
aan voor het waterpolo scho-
lentoernooi van ZSC Oceanus 
Aalsmeer. Dit kan tot uiterlijk 28 
februari via oceanuswaterpolo@
gmail.com. Voor vragen kan een 
mail gestuurd worden. Vol is vol: 
het aantal plekken is beperkt. Het 
waterpolotoernooi voor scholen 
is zaterdag 10 maart tussen 15.00 
en 18.00 uur in zwembad de Wa-
terlelie aan de Dreef.

Activiteiten in voorjaarsvakantie
Poppentheater: Workshops 
en vrolijke voorstellingen
Amstelland - Vier je voorjaars-
vakantie met een workshop en/
of een voorstelling in het Amstel-
veens Poppentheater! Dinsdag 
27 februari is de theaterwork-
shop met thema Dierenpret door 
Eva Mesman om 14.30 uur uitver-
kocht. Besloten is een extra work-
shop te geven om 16.00 uur voor 
kinderen van 4 tot 7 jaar. In de-
ze theaterworkshop Dierenpret 
duiken de kinderen onder bege-
leiding van Eva Mesman (actri-
ce in onder andere ‘Smakelijke 
Sprookjes’ en ‘Buitende lijntjes’) 
de dierenwereld in. Aan de hand 
van poppenkastpoppen spelen 
ze hun eigen favoriete dier. Ren-
nende slakken, gestippelde ze-
bra’s en luie paarden: alles komt 
voorbij. 

Wereld zingend rond
Donderdag 1 en vrijdag 2 maart 
om 14.30 uur kan genoten wor-
den van zangeres Maya Link. 
Ze zingt de wereld rond in deze 
voorstelling voor kindeen vanaf 4 
jaar. Maya zingt liedjes van onder 
andere Samba Salad met herken-
bare thema’s begeleid door muzi-
kant Tim Aarnoutse. De geluiden 
van zijn bijzondere muziekinstru-
menten vormen het decor van 
deze vrolijke ontdekkingstocht. 
Samba, jazz, swing, pop, folk en 
vele andere muziekstijlen nemen 
de kinderen mee op reis. Er wordt 
gezongen over wat je moet doen 
als je op reis gaat, hoe geweldig 
bubbels zijn en hoe je de wol-
ken weg tovert, want in je hoofd 
kan alles. Dans en zing een rondje 
mee over de fantasie wereld van 
Maya!

‘Stoere Broer’
En op zondag 4 maart trakteert 
het Amstelveens Poppentheater 
op de voorstelling ‘Stoere Broer‘ 
door Tessa Friedrich en Olivier 
van Klaarbergen. De show be-
gint om 14.30 uur en is geschikt 
voor alle leeftijden. Een grappige 
mimevoorstelling over de stoer-
ste broer en zus. Een voorstel-
ling over samen willen spelen, 
over sterk zijn, over broers en zus-
sen, over dingen durven en bang 
zijn. Want we kunnen allemaal 
wel eens ergens bang voor zijn, 
toch? Tess houdt van avontuur en 
vindt samen spelen met haar gro-
te stoere broer het allerleukste 
wat er is! Maar Tommie en Tess 
zijn heel verschillend. Hij leest lie-
ver een boek. Je zou denken dat 
Tommie nog veel stoerder is dan 
Tess, maar Tommie schrikt altijd 
van alles en iedereen. Dat vindt 
Tess maar raar. Grote broers moe-
ten toch stoer zijn? 
Toegangsprijs voor elke voorstel-
ling is 8,50 euro. Reserveren via 
020-6450439 of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl (tevens 
voor meer informatie).

Nieuwe feestlocatie valt in de smaak
Groep 8 gaat ook in 
N201 helemaal los
Aalsmeer - Ook op de nieu-
we feestlocatie gingen de groep 
achters van de basisscholen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart hele-
maal los. Afgelopen vrijdag 16 
februari was de N201 weer lek-
ker vol met feestvierende jeugd. 
Om half 8 stond er al een lange 
rij voor de deur. Drie uur later kre-
gen de ouders hun kinderen te-
rug, met een natte bezwete nek 
en een schorre stem. 

Gekleurde haren
In de klas werd er al lang gespro-
ken over het feest en de out�t die 
gedragen moest worden. De juf-
fen en de meesters deelden de 
kaarten uit aan de kinderen. Alle 
kinderen hadden goed hun best 
gedaan op hun out�t in de dres-
scode neon. Gekleurde haren, 
lichtgevende brillen en schoe-
nen en vooral veel felle kleding. 
Sander Jongkind, uitbater van de 
N201, kon genieten van de feest-
vierende menigte. 

Optreden van Geschikt
Organisator Eric Spaargaren had 
naast vaste DJ Bink van den Tweel 
een gastoptreden geregeld van 
de DJ’s van de Geschikt feesten. 
Glenn V en DJ Akira gaven alles 
achter de draaitafel en zorgden 
voor een hoogtepunt. De feesten 
van Geschikt zijn speciaal voor 
de jeugd tot 18 jaar en winnen 
steeds meer in populariteit. De 
leeftijd van groep 8 was voor de 
jongens ook geen probleem, al-
les werd luidkeels meegezongen 
door de jongens en meiden. 

13 april nog een keer feest
Een vervolg kan niet uitblijven na 
zo een succesvol feest. Op vrij-
dag 13 april zijn de kinderen van 
groep 8 nog een keer uitgeno-
digd om te komen feesten. Dit 
werd met luid gejuich ontvangen 
door de aanwezigen. Het thema 
is dan Tropical. Een hele vette af-
termovie en foto’s staan op www.
groep8feest.nl

Ontdekken en uitvinden in bibliotheek

Zelf experimenteren in 
de voorjaarsvakantie
Amstelland - Leren, maken, ont-
dekken en uitvinden. Dat is wat 
kinderen van 4 t/m 14 jaar in de 
voorjaarsvakantie kunnen doen 
bij de Bibliotheek Amstelland. 
Een week vol verschillende uitda-
gende en educatieve workshops 
over (digitale) techniek en weten-
schap.
De workshops van Mad Science 
laten je ontdekken hoe weten-
schap en techniek het dagelijks 
leven beïnvloeden. Stel jezelf de 
vraag wat je zou doen met ijs dat 
niet kan smelten of als je een as-
tronaut zou zijn, hoe ziet je leven 
er dan uit?
Als je liever met beide voeten op 
de grond blijft dan kan je lekker 
experimenteren met atomen en 
moleculen, net zoals een echte 
scheikundige. Tenslotte kan je er 
voor kiezen om op speelse wij-
ze kennis te maken met digitale 
technologie en zo je eigen stic-
ker ontwerpen in het MaakLAB. 
De workshops worden op ver-
schillende dagen in de voorjaars-
vakantie gegeven op verschillen-
de locaties.

Mad Science
De bibliotheek start de week op 
maandag 26 februari van 11.15 

tot 12.00 uur in Bibliotheek Stads-
plein met Mad Science: IJzige 
avonturen (leeftijd 4 t/m 6 jaar). 
Op dinsdag 27 februari van 10.00 
tot 11.00 uur in Bibliotheek Uit-
hoorn is Mad Science met Le-
ven in de ruimte (leeftijd 6 t/m 12 
jaar). Woensdag 28 februari van 
11.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek 
Westwijk kan je aan de gang met 
Mad Science: Chemische reacties 
(leeftijd 6 t/m 12 jaar).

Sticker ontwerpen
De week wordt afgesloten op 
donderdag 1 maart. Van 10.00 tot 
12.00 uur of van 13.00 tot 15.00 
kan je (leeftijd 6 t/m 14 jaar) in bi-
bliotheek Stadsplein Amstelveen 
je eigen sticker ontwerpen en uit-
snijden met de vinylsnijder in het 
Maak LAB. Deze workshop is in 
samenwerking met Waag Socie-
ty opgezet.
Meer informatie over de work-
shops en hoe je deel kan nemen 
vind je op de website van de bi-
bliotheek www.debibliothee-
kamstelland.nl of vraag er naar in 
een van de Amstelland Bibliothe-
ken. Prijzen vanaf zes euro. Wees 
er op tijd bij, want er zijn maar 
een beperkt aantal plaatsen per 
workshop.

Scouting
Kabouters en welpen van 
Ti o op winterweekend
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
zijn de Welpen (jongens 7 tot 11 
jaar) en de Kabouters (meisjes 
7 tot 11 jaar) voor het eerst op 
winterweekend geweest. De tien 
Welpen en hun leiding vertrok-
ken vrijdagavond richting Hille-
gom. Het weekend stond in teken 
van een belangrijk en kostbaar 
schilderij wat gestolen was. Ui-
teraard werd dit met behulp van 
de leiding terug gevonden. De 
22 Kabouters vertrokken ook vrij-
dagavond met hun leiding, maar 
naar Amstelveen. Hun thema was 
feest, want Wouter van de leiding 
was jarig. Alleen Wouter werd 

ontvoerd door Jeroen, zijn twee-
lingbroer. Gelukkig is alles goed 
afgelopen en werd het een super 
weekend.
Zondagmiddag kwamen alle kin-
deren super blij en doodmoe te-
rug van een geslaagd winter-
weekend.
Achter de schermen is Scouting 
Ti�o al weer bezig voor NLDoet 
op zaterdag 10 maart, Jantje Be-
ton en Ti�o On Stage. Meer info 
is altijd te vinden op www.ti�o.
nl. Op de website ook diverse fo-
to’s vinden van de kampen en 
nog veel meer informatie van wat 
gaat komen. Challenge van De Brug 

bij Willem Wever op tv
Aalsmeer - In november zijn er 
op basisschool De Brug opnames 
geweest van het kindertelevi-
sieprogramma Willem Wever. De 
leerlingen van groep 7 daagden 
juf Annelies uit voor een challen-
ge. Aan de hand van een aantal 
vragen werd getest wie de mees-

te kennis in huis heeft. De win-
naar mocht een douche geven 
aan de verliezers met een ‘verras-
sende’ inhoud. Wie deze challen-
ge gewonnen heeft, is aanstaan-
de zondag 25 februari om 09.45 
uur terug te zien op NPO 3. Alle-
maal kijken natuurlijk!

Sportief in de voorjaarsvakantie!
Sport- en spelactiviteiten in 
sporthallen en zwembad
Aalsmeer - Lekker sportief bezig 
zijn in de voorjaarsvakantie? Dat 
kan! In de sporthallen en in het 
zwembad worden diverse activi-
teiten georganiseerd voor kinde-
ren.

Sport- en spelinstuiven
Maandag 26 februari is er een 
sport- en spelinstuif in De Proos-
dijhal. Alle kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar zijn welkom om te ko-
men springen, klimmen, klaute-
ren en mee te doen aan de clinics 
volleybal van SV Omnia/Oradi. De 
instuif is van 9.30 tot 12.00 uur, 
entree is 3,50 euro (begeleiders 
gratis). De horeca is open voor 

ko�e, thee, fris en natuurlijk wat 
lekkers. Een lekker arrangementje 
is er ook: patat en limonade voor 
2,50 euro. De tweede sport- en 
spelinstuif vindt plaats op woens-
dag 28 februari in Sportcentrum 
De Waterlelie. Deze instuif is voor 
kinderen vanaf 2,5 tot en met 
12 jaar. Je kunt komen klimmen, 
springen, klauteren, voetballen 
en voor de allerjongsten zijn er 
speciale peuteractiviteiten onder 
begeleiding. De instuif duurt van 
9.30 tot 12.00 uur, entree is 3,50 
euro (begeleiders gratis). De ho-
reca is uiteraard open. Het instuif-
arrangement is 4,40 euro (patat, 
snack en limonade), of als gezond 

alternatief een fruit of groente 
smoothie voor 3,25 euro. 

Combi-ticket
In Sportcentrum De Waterlelie 
kun je op woensdag 28 februa-
ri meedoen aan de combi sport- 
spelinstuif en vrijzwemmen voor 
slechts 5,50 euro. Dit speciale 
combi-ticket is alleen geldig deze 
dag. Je kunt tussen 09.30 uur en 
12.00 uur sporten en tussen 10.30 
en 15.30 uur zwemmen. 

Elke dag vrijzwemmen
Van zaterdag 24 februari tot en 
met zondag 4 maart kun je da-
gelijks vrijzwemmen in Zwem-
bad De Waterlelie: Op zaterda-
gen van 12.30 tot 14.30 uur, zon-
dagen 10.00 tot 13.00 uur, maan-
dag 26 februari en dinsdag 27 fe-
bruari van 10.30 tot 14.30 uur, 
woensdag 28 februari van 10.30 
tot 15.30 uur, donderdag 1 maart 
van 12.00 tot 14.30 uur en vrij-
dag 2 maart van 10.00 tot 12.45 
uur. Het speciale tarief voor vrij-
zwemmen is: voor kinderen van 1 
tot en met 3 jaar 2 euro, voor 4 tot 
en met 15-jarigen 4 euro (niet op 

zondag) en voor 16 jaar en ouder 
is de toegangsprijs 5 euro.

Banenbad en Babyzwemmen
Het programma van het banen-
bad blijft ongewijzigd, met uit-
zondering van woensdag. Dan 
is het bad ’s ochtends open van 
09.00 tot 13.00 uur, ’s avonds gel-
den de gewone openingstijden 
(19.30 tot 21.30 uur). Alle sport-
groepen gaan in de vakantie ge-
woon door; alleen het Aquajog-
gen op donderdagmiddag wordt 
verschoven van 14.00 naar 14.30 
uur. Ook met de allerjongsten 
kan worden gezwommen in de 
vakantie. De baby & peuterlessen 
gaan gewoon door op dinsdag-, 
donderdag- en zondagochtend. 
Op vrijdag gaan de lessen niet 

door in de vakantie. Een kaartje 
kost 6,50 euro voor (groot)ouder 
en kind. Kijk voor meer informa-
tie over de activiteiten en actu-

ele openingstijden op www.de-
waterlelieaalsmeer.nl, in de gratis 
app van De Waterlelie of bel naar 
de receptie: 0297-322022.
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Atletiek indoorwedstrijd
Goud, zilver en brons voor 
jeugd van AV Startbaan
Amstelveen - Op zondag 18 fe-
bruari deden ruim 40 pupillen 
en junioren van AV Startbaan 
mee aan een indoorwedstrijd in 
Amsterdam. De wedstrijd vond 
plaats in twee indoorhallen in 
Amsterdam-West. De allerjong-
ste pupillen begonnen om half 
elf en de dag zou ver na zes uur 
eindigen met de oudste pupillen 
en junioren. Aan deze wedstrijd 
deden veel pupillen en junioren 
mee van verenigingen uit het he-
le land. Het verbeteren van de ei-
gen prestaties en plezier hebben 
is daarom waarschijnlijk wel het 
belangrijkst. Toch eindigden veel 
pupillen en junioren in de top 10 
of zelfs op het podium.

Records en medailles
De dag begon al goed voor de 
allerjongste pupillen. Bij de jon-
gens mini pupillen scoorde Yaban 
Mentes persoonlijke records op 
alle onderdelen en werd daarmee 
eerste (goud dus). Ook de meis-
jes mini pupillen deden het heel 
erg goed. Ziva Lansdaal werd der-
de (brons) en dat is erg knap als 
je ook nog eens moet hoogsprin-
gen. Lauren Timucin scoorde ook 
persoonlijke records op alle on-
derdelen bij de meisjes B pupil-
len. Door een wel heel snelle 40 
meter sprint in 6.89 seconden 
werd zij heel knap tweede (zilver). 

De laatste podium plaats voor 
de jeugd van AV Startbaan was 
voor Sophie Lucas bij de meis-
jes A1 pupillen. Na een felle strijd 
met haar rivale Maud de Jong 
van AV’23 en gelijke scores bij 
het hoogspringen en kogelsto-
ten, trok Sophie aan het langste 
eind door een nieuw persoon-
lijk record te lopen op de 60 me-

ter sprint in 9.25 seconden. Goud 
voor Sophie dus.

Top 10
Alle meisjes mini pupillen ein-
digden in de top 10 met ook per-
soonlijke records op bijna alle on-
derdelen. Lauren Gerritsen (vier-
de), Ashley van der Velden (vijf-
de) en Sibel Timucin (zevende) 
hebben erg knappe prestaties ge-
leverd, als je bedenkt dat ze ook 
nog eens moesten hoogspringen. 
Bij de meisjes C pupillen werd Gi-
oia Pierik knap achtste.
Bram Haselaar deed het erg goed 
bij de jongens C pupillen. Met een 
hele hoge puntenscore van maar 
liefst 1121 punten werd hij knap 
zesde. Jarit Kershof werd negen-
de bij de jongens B pupillen mede 
door een sprong van 3.25 meter 
bij het verspringen. Bij de jongens 
A2 pupillen van Startbaan ging de 
strijd tussen Florian Hasse en Ste-
ven Waasdorp om de beste klas-
sering. Beide jongens scoorden 
persoonlijke records bij het kogel-
stoten. Uiteindelijk werd Florian 
negende en Steven met 8 punten 
verschil tiende.
Bij de meisjes junioren C werd Ro-
mee van Dam knap achtste op de 
60 meter sprint. Laura Hasse baar-
de opzien met een vijfde plaats 
bij het hoogspringen voor D ju-
nioren met een sprong over 1.31 
meter. Romee werd eveneens vijf-
de bij het verspringen met een 
sprong van 4.77 meter. Ook alle 
andere pupillen en junioren heb-
ben het supergoed gedaan met 
heel veel persoonlijke records. 
Dat belooft heel veel als het baan-
seizoen begin april weer van start 
gaat. Voor nu rest in het wintersei-
zoen nog de �nale van de cross 
competitie op 17 maart in Soest.

De Aalsmeerse Lisa de Vries op weg naar een persoonlijk record bij het 
hoogspringen. Ze sprong liefst 11 centimeter hoger. 

Drie zwemmers uit Aalsmeer aan de start

Mooie prestaties Oceanus 
bij Jaargangwedstrijd
Aalsmeer - Maar liefst drie zwem-
sterren van Oceanus Aalsmeer 
hadden zich geplaatst voor de 
jaargangwedstrijd in Leiden: 
een soort NK voor kinderen tot 
12 jaar. De Oceanus zwemmers 
mochten in hun eigen categorie 
starten tussen de snelste 18 van 
Nederland met de vlinderslag. Al-
leen Lente Achterberg mocht ook 
op zondag optreden bij de 100 
meter schoolslag, bij de beste 24 
van Nederland. 
Al vroeg vertrokken de zwem-
mers naar Leiden en het was 
een drukte van jewelste. Rond 
16.30 uur was het dan eindelijk 
zo ver. Floris van der Salm zette 
een prachtig persoonlijk record 

neer en eindigde als 11e. Daar-
na werd de jarige Elise Schipper 
in het zonnetje gezet. De muziek-
installatie werd gestart en het he-
le zwembad zong luidkeels ‘Lang 
zal ze leven’. Wat een geweldige 
start van de race. Elise en Lente 
deden niet voor elkaar onder in 
de banen drie en vier. Elise ein-
digde als 10e met een persoonlijk 
record en Lente als 18e. Zondag 
was de beurt aan Lente om als 
enige de eer van Oceanus te ver-
dedigen op de 100 meter school-
slag. Ze zwom een prachtige tijd 
en eindigde als 21e. Voor alle 
deelnemers was er een bidon en 
bovenal een mooie herinnering 
aan deze prachtige wedstrijd. 

Voetbal jeugd
RKDES JO11-3 wint met 
4-0 van Ouderkerk
Kudelstaart - Na een lange win-
terstop zonder wedstrijden én 
een afgelaste voetbalpot van vo-
rige week waren de jongens van 
JO11-3 er helemaal klaar voor; de 
tweede helft van de voetbalcom-
petitie!
Natuurlijk gebrand op een over-
winning, want die zijn niet van-
zelfsprekend. Maar een gewon-
nen wedstrijd brengt natuurlijk 
veel vreugde bij de boys, coaches 
en trouwe supporters! Het was 
even wachten op de tegenpartij, 
die zich verslapen had, maar uit-
eindelijk trapten de mannen af. 
De jongens van Ouderkerk wa-
ren duidelijk nog niet helemaal 
wakker want al in de eerste mi-
nuut werd er gescoord door een 
op maat gemaakte assist van 
Koen. Thomas hoefde er alleen 
nog maar tegenaan te tikken, zo 
vertelde hij later. Ouderkerk zet-
te daarna gelijk druk en behendig 
werd er over en weer gespeeld. 
Hein had genoeg te doen daar 
in dat doel van RKDES en maak-
te gelukkig de ene redding na 
de andere. Ook verdedigers Jai-
my en Gijs bleven alert waardoor 
toch nog regelmatig de ballen 

voorwaarts konden. Het midden-
veld werd bewaakt en bevochten 
door Jari en Cas die dat zeer ver-
dienstelijk deden.
Toch was er weer een doelpunt 
voor DES, wederom een voorzet 
van Koen en Thomas scoorde de 
nummer twee: 2-0. En met deze 
stand gingen de mannen de rust 
in. Hoe behendig en �jn overspe-
len Ouderkerk ook liet zien, tot 
scoren kwam het niet. Hein was 
in topvorm en vele kansen wer-
den gestopt. En met counters 
van DES werd het ook vaak ge-
noeg gevaarlijk bij het doel van 
Ouderkerk. Via het hoofd van 
Thomas werd nummer drie ge-
maakt dankzij een mooie voorzet 
van Jaimy. En om het feest com-
pleet te maken scoorde Luuk de 
4-0! Een prachtige panna door 
de benen van de keeper. Wat een 
mooie overwinning op het toch 
best sterk spelende Ouderkerk. 
Aanstaande zaterdag 24 februari 
spelen de mannen de inhaalwed-
strijd tegen SV Hertha. Als het 
team dan compleet is met spelers 
Maik en Ali worden de kansen op 
een overwinning vast vergroot. 
Wordt het weer een feestje?

Schaken bij AAS
Mooie opkomst in 18e 
ronde jeugdcompetitie
Aalsmeer - De achttiende ron-
de van de AAS jeugdcompetitie 
kende een mooi opkomst met 17 
jeugdige schakers die er weer vol 
tegenaan gingen. Bovenin deden 
de grote drie weer wat er van ver-
wacht werd, namelijk winnen.
Luuk won met zwart van Rune, 
Christiaan met wit van Niek en 
Jasper met zwart van Stijn. Luuk 
staat nog steeds op één met 15 
punten, Christiaan volgt op twee 
met 14 punten en op drie Jasper 
met 12 punten. De mannen lig-
gen dus vlak bij elkaar, het blijft 

nog spannend wie uiteindelijk de 
grote beker in ontvangst mag ne-
men. Omdat Konrad, hersteld van 
de nederlaag van vorige week, 
netjes won van Sam, is hij nu een 
half punt los van Stijn en Marien, 
die overigens won van Ruben. 
Konrad heeft 8,5 punten, Stijn 
en Marien elk 8. In de volgende 
groep won Robert met zwart van 
Dylan en verloor Kevin met wit 
van Bryan. De enige remise kwam 
op naam van Kjeld en Rink. Kai 
was jammer genoeg uitgeloot.
Door Ben de Leur

Hockey 
Meisjes B5 van Qui Vive 
kampioen in de zaal
De Kwakel - Na een sportief sei-
zoen in de zaal wisten de meisjes 
B5 van hockeyvereniging Qui Vi-
ve in een spannend laatste drie-
luik het kampioenschap op hun 
naam te zetten. Zaterdag 17 fe-
bruari was de eerste wedstrijd te-
gen Strawberries een gelijkwaar-
dige pot. De meisjes uit Driehuis, 
die tweede stonden op de rang-
lijst, maakten het Qui Vive nog 
lastig. Qui Vive moest de winst 
aan Strawberries laten: 2-1. Zou-
den het de zenuwen zijn ge-

weest? In ieder geval was de druk 
daardoor groter, want de tweede 
wedstrijd moest wel gewonnen 
worden om het kampioenschap 
te kunnen pakken. De techni-
sche staf wist de meiden mes-
scherp te krijgen en vol energie 
werd begonnen aan deze beslis-
sende wedstrijd tegen AMVJ uit 
Amstelveen. Al heel snel bleek 
Qui Vive de betere in deze wed-
strijd. Bij het eindsignaal stond er 
een eindstand van 0-4 op het sco-
rebord en kon er gefeest worden!

Meidenvoetbal
Knappe overwinning FCA 
MO15-1 op Pancratius

Aalsmeer - Zaterdag 17 februari 
speelden de FC Aalsmeer meiden 
MO15-1 uit tegen de meiden van 
Pancratius in Badhoevedorp. De 
FCA meiden wilden graag revan-
che voor de onnodige nederlaag 
van vorige week. Ondanks dat de 

Handbalcompetitie
Mooie ‘pot’ handbal en 
winst FIQAS DB1 meiden 
Aalsmeer - Zondag 11 februari 
reisden de handbalmeiden DB1 
van FIQAS af naar Breukelen voor 
een wedstrijd tegen Nijenrodes 
B1. Voor de meiden was het een 
speciale dag, ze kregen hun nieu-
we warmloopshirts. Na een lek-
kere warming up begon de wed-
strijd. Het ging wat moeizaam de 
eerste helft door wat wissels in de 
verdediging en aanval waardoor 
de Aalsmeerse meiden zelf even 
de kluts kwijt waren.
De tegenpartij had een 6-0 verde-
diging waar FIQAS mooi haar wis-
sels op uit kon proberen. Daar-
door waren er hele mooie aan-
vallen te zien en kwam de rust-

stand op een matige 3-6 voor 
Aalsmeer. De tweede helft begon 
en gelijk mooie breaks, penalty’s 
die werden gestopt aan de zijde 
van Aalsmeer en die van FIQAS 
werden goed benut. De verdedi-
ging stond sterk en de wissels in 
de aanval werden juist benut en 
mooi afgemaakt.
De DB1 meiden hebben weer een 
mooie pot handbal laten zien. 
Eindstand 8-18 in het voordeel 
van Aalsmeer. Komende week 
spelen de meiden een belang-
rijke wedstrijd tegen HAVAS, de 
nummer één. Iedereen is van har-
te welkom om de meiden aan te 
komen moedigen.

re van de doellijn gewerkt. FCA 
verdedigster Dewi blokte even 
later op tijd een zeker Pancratius 
doelpunt. Met kunst en vliegwerk 
werd de 0–1 winst door de FCA 
meiden over de streep getrok-
ken. Een super knappe overwin-
ning meiden, klasse! Nu eerst ge-
nieten van de voorjaar vakantie.
Verslag en tekening: 
Ruud Meijer

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!
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FCA linkerspits Daisy werd met 
haar super goal matchwinnaar!

FCA meiden beter bij de les waren 
dan vorige week, was het Pancra-
tius die in de eerste helft de ge-
vaarlijkste aanvallen had, maar de 
FCA meiden stonden goed te ver-
dedigen zodat de rust inging met 
een 0–0 stand.
De tweede helft ging de strijd ge-
lijk op. Beide teams hadden pri-
ma aanvallen. Na een snelle FCA 
aanval nam linkerspits Daisy in de 
22e minuut na rust het Pancrati-
us doel onder vuur. Met een da-
verende knal schoot Daisy de bal 
onhoudbaar voor de Pancratius 
keepster in de kruising: 0-1. Pan-
cratius ging hierna jagen op de 
gelijkmaker en met mooie aan-
vallen werd de FCA verdediging 
onder druk gezet. Een Pancrati-
us schot op het FCA doel werd 
nog net door FCA keepster Lou-
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Schoorsteenbrand in 
Anjerlaan snel geblust
Aalsmeer - Aan de Anjerlaan is 
dinsdagavond 20 februari even 
na half acht brand uitgebroken 
in een woning. De brand woedde 
in de schoorsteen. De brandweer 
is met meerdere voertuigen ter 
plaatse gekomen om de brand 
te blussen, waaronder een hoog-
werker uit Hoofddorp. Met een 
ramoneur heeft de brandweer 
de schoorsteen geveegd en zo-
doende de brand gedoofd. Voor 
zo er bekend zijn er geen slacht-
o� ers gevallen bij de brand. Hoe 
de brand heeft kunnen ontstaan 
is onbekend. 

Ramoneur
Wel even Wikipedia geraad-
pleegd wat nu een ramoneur is: 
Een ramoneur is een stuk gereed-

schap dat wordt gebruikt door de 
brandweer om een schoorsteen-
brand te doven. De ramoneur be-
staat uit een aantal stukjes stalen 
ketting van ongeveer 50 centime-
ter lang, met aan het eind van die 
kettingen stukjes hoekijzer. Door 
de ramoneur in de schoorsteen 
tot beneden te laten zakken en 
deze met rukken weer omhoog 
te halen, slaat men de in brand 
staande roet- en koolresten van 
de schoorsteenwand. Deze deel-
tjes worden door de collega’s be-
neden opgevangen en afgeblust. 
De ramoneur gebruikt men bij 
vierkante schoorsteenkanalen. 
Bij ronde schoorsteenkanalen ge-
bruikt de brandweer stalen ronde 
borstels. 
Foto: VTF - Laurens Niezen

Huis overhoop 
na inbraak

Aalsmeer- Op woensdag 14 
februari is tussen drie uur ‘s 
middags en negen uur in de 
avond ingebroken in een wo-
ning in de Hugo de Vriesstraat. 
De bewoners kregen bij thuis-
komst de voordeur niet open. 
Aan de achterzijde tro� en zij 
de deur open aan. De voordeur 
bleek door de dieven extra af-
gesloten te zijn met een knip-
slot. Het hele huis is doorzocht. 
Zowel op de begane grond als 
de bovenverdieping zijn alle 
kasten en lades open gemaakt. 
Vooralsnog is niet bekend of er 
goederen gestolen zijn.

Vakantie melden
Volgende week is de voorjaars-
vakantie. De politie vraagt in-
woners die een weekje weg 
gaan dit te melden (via inter-
net of aan het bureau aan de 
Dreef ). De politie maakt een 
lijst van afwezigen en rijdt ex-
tra langs tijdens de surveillan-
ceronde.

Ongeluksdag 
voor winkeldief

Aalsmeer - Op dinsdag 13 fe-
bruari om 13.00 uur is een 
42-jarige winkeldief op heter-
daad betrapt in een super op 
het Poldermeesterplein. De 
man zonder vaste woon- of 
verblijfplaats dacht de win-
kel uit te kunnen lopen zonder 
een � es wijn af te rekenen. De 
man is aangesproken door de 
manager en overgedragen aan 
de politie. De winkeldief moet 
zich verantwoorden bij justitie.

Dronken man 
aangehouden

Aalsmeer - Op zaterdag 17 fe-
bruari rond kwart over acht in 
de avond is hulp van de poli-
tie gevraagd door een restau-
rant aan de Van Clee� kade. Een 
ongewenste gast was aan de 
bar gaan zitten en weigerde te 
vertrekken. De 34-jarige man 
zonder vaste woon- of verblijf-
plaats bleek veel te diep in het 
alcoholglaasje gekeken te heb-
ben. De dronken man is door 
agenten meegenomen om in 
de cel zijn roes uit te laten sla-
pen. Rond middernacht is hij 
heen gezonden.

Zo’n 50 bomen om, veel takken verwijderd

Circa 60.000 euro schade 
door storm in januari
Aalsmeer - Op donderdag 18 janu-
ari 2018 trok een hevige storm over 
de gemeente. De afgelopen ja-
ren is in het onderhoud van de bo-
men een � inke inhaalslag gedaan 
in Aalsmeer. Hierdoor is de storm-
schade gelukkig relatief beperkt 
gebleven. Helaas zijn schades bij 
dergelijke stormen, zoals ook is ge-
bleken bij andere gemeentes, niet 
te voorkomen. Het resultaat van 
de storm is dat circa 50 bomen zijn 

omgewaaid of dusdanig bescha-
digd waren dat deze moesten wor-
den gekapt. Daarnaast moesten er 
veel takken worden verwijderd die 
gevaar opleverden en is er dood 
hout uit de straten en plantsoe-
nen verwijderd. De extra inzet, die 
hierop is gepleegd, resulteert naar 
verwachting op een overschrijding 
van € 60.000,- op het budget van 
schades aan de openbare ruimte 
van de gemeente.

Onder andere op het Stokkeland zijn bomen omgewaaid tijdens de storm.

2 Gewonden na (weer) 
aanrijding Legmeerdijk
Aalsmeer - Rond kwart over één 
in de middag van donderdag 15 
februari heeft alweer een aanrij-
ding plaatsgevonden op de krui-
sing Legmeerdijk en de nieu-
we N201. Twee auto’s zijn met el-
kaar in botsing gekomen. De poli-
tie en de ambulancedienst waren 
snel ter plaatse en tro� en een be-
hoorlijke ravage aan. Beide voer-
tuigen zaten fors in de kreukels. 
Eén ervan kan als total loss be-
schouwd worden. De hele voor-
zijde is ingedeukt. Bij de aanrij-

ding zijn twee personen gewond 
geraakt, een 30-jarige man uit 
Hoorn en een 50-jarige vrouw uit 
Roemenië. Beiden zijn vervoerd 
naar het ziekenhuis. Het ongeval 
veroorzaakte � inke verkeershin-
der. Alle auto’s en vrachtwagens 
moesten omrijden. De weg was 
afgezet door de politie voor on-
derzoek naar de oorzaak (nog on-
bekend) en om alle brokstukken 
van de weg af te halen.
Foto: Davey Photography / 
Rob Franken

Fiets gestolen? Doe aangifte!
Aalsmeer -  Afgelopen zaterdag 
17 februari heeft de politie bij een 
veelpleger een groot aantal � et-
sen aangetro� en. Van slechts een 
van de � etsen konden agenten 
een aangifte terugvinden, waar-
door de rechtmatige eigenaar blij 
gemaakt kon worden met de te-
ruggave van een kinder� ets.
Helaas konden de agenten van de 
meeste van de aangetro� en � et-
sen geen aangifte terug vinden. 
Hierdoor kon de politie dus niet 
aantonen dat deze � etsen van 
diefstal afkomstig zijn en moes-
ten de agenten de rijwielen laten 
staan. De politie raadt iedereen 
aan bij diefstal van zijn of haar 
� ets, vooral wel aangifte te doen. 
Wie weet is nu uw/jouw gestolen 
� ets blijven staan bij de veelple-
ger. Aangifte doen kan via inter-
net, telefonisch via 0900-8844 en 
in het politiebureau op afspraak.
De politie heeft nog een tip: Een 
(nieuwe) � ets gekocht? Schrijf het 
framenummer, het merk en bij-
zondere kenmerken van het rij-
wiel op. Maak eventueel ook een 

foto. “Mocht u slachto� er worden 
van � etsendiefstal, dan heeft u in 
ieder geval de informatie bij de 
hand waarmee wij een aangetrof-
fen � ets aan uw aangifte kunnen 
linken”, aldus de politie.
Bron: Politie Aalsmeer Uithoorn

Al sinds december 2017 staat deze 
groen � ets op de hoek van de Hel-
ling en de Dorpsstraat. Het is een 
oudje, maar heeft toch wel een ei-
genaar?

Aalsmeer - In de Meerbode van 
1 februari las ik een reactie van 
de gemeente op een brief van 
een bezorgde inwoner over de 
toestand van de Aalsmeerder-
weg. Als bewoner van de Kerk-
weg wil ik graag van de ge-
meente een visie over hoe zij 
de toekomst van de Oostein-
derweg ziet. In mijn ogen is 
daar nu een onhoudbare situ-
atie ontstaan. De weg is naar 
mijn mening te smal voor én 
een voetpad én twee � etsstro-
ken én een rijweg voor zowel 
personen-als vrachtverkeer. De 
gemeente staat oogluikend het 
parkeren op het trottoir toe, 
met als gevolg dat wanneer ik 
bijvoorbeeld met een wandel- 
of kinderwagen een wande-
ling wil maken dit op vele plek-
ken totaal onmogelijk is. Daar 
komt nog bij dat de kwaliteit 
van de stoep vaak bedroevend 
is. Over de rijbaan lopen is dan 
het enige alternatief, met vaak 
onveilige situaties als uitkomst. 
Wat gaat de gemeente hier aan 

doen? Aan de waterkant is vol-
gens mij nog wel een meter de 
winnen door de straatverlich-
ting te verplaatsen en de sloot 
een meter smaller te maken.

Arjen Koopstra
Kerkweg 11, Aalsmeer.
akoopstra@zonnet.nl

Reactie gemeente:
Het is de verwachting dat het 
aantal verkeersbewegingen op 
de Oosteinderweg behoorlijk zal 
afnemen als de Burgemeester 
Ho� scholte-weg gereed is. Voor-
uitlopend hierop is de gemeente 
bezig met het opnieuw aanbren-
gen van de � etsstroken en � ets-
symbolen. Op � etsstroken mag 
niet worden stilgestaan. Daar-
naast is de gemeente Aalsmeer 
op dit moment bezig met het op-
stellen van een nieuwe visie ten 
aanzien van de Oosteinderweg. 
In deze visie wordt ook de ver-
keerssituatie meegenomen waar 
op dit moment een verkeerson-
derzoek naar plaats vindt.

LEZERSPOST

Wat is visie gemeente over 
toekomst Oosteinderweg?

Werkzaamheden na 6,5 weken voltooid

Kruising Weteringstraat 
is weer open!
Aalsmeer - De werkzaamheden 
in de Weteringstraat zijn voltooid. 
De riolering is vervangen en de 
afgelopen weken is hard ge-
werkt aan het bestraten. De krui-
sing met de Markt- en School-
straat heeft een metamorfose on-
dergaan. Er is een echt dorps ka-
rakter gecreëerd met op alle vier 
de punten drempels en bredere 
trottoirs met paaltjes als marke-
ring. Op 8 januari is een aanvang 

gemaakt met de vervanging van 
de riolering en nu 6,5 weken la-
ter is volgens planning de afron-
ding een feit. Sinds woensdag 
21 februari eind van de middag 
zijn de Markt- en de Schoolstraat 
weer ‘gewone’ eenrichtingswe-
gen en kan de vertrouwde ‘route’ 
door het Centrum weer gebruikt 
worden door al het verkeer. Aan-
nemer J. van Ingen verdient een 
compliment: Vakwerk!

Eind maart kick-off nieuwe netwerk
Vakvereniging FloraFutura 
versterkt sierteeltsector
Aalsmeer - De nieuwe Vakvereni-
ging FloraFutura versterkt de sier-
teeltsector met gerichte belan-
genbehartiging, uitwisseling van 
kennis en het optimaliseren van 
de keten. ”Vanaf de kwekerij tot 
en met de klant. En voor het eerst 
zijn zowel kwekers als kopers in 
één Vakvereniging verbonden”, 
stellen de founders. 
Eind maart maart organiseren zij 
de kick-o�  van dit nieuwe net-
werk in de bloemen- en planten-
branche.
Jaarlijks richt FloraFutura zich op 
concrete focuspunten. Dat zijn dit 
jaar digitalisering, het versterken 
van de functie van de veilingklok-
ken en het optimaliseren van de 
keten. ”We doen dit via platforms. 
Virtueel, via onze eigen website 
� orafutura.nl. En tijdens specia-
le themabijeenkomsten, zoals de 
eerste eind maart”, stellen de be-
stuursleden Rémi van Adrichem 
(voorzitter), Hendrik Breetvelt 
(secretaris), Martin Hogenboom 
(penningmeester) en Frank Tim-
mermans (webmaster). 
Zij leerden elkaar, met zeven an-
dere founders, intensiever ken-
nen tijdens de succesvolle actie 
‘Behoud De Plantenklok’ in 2017 

en andere discussies in de sier-
teelt.

Elk lid één stem
De leden van de Vakvereniging 
FloraFutura hebben allemaal één 
stem, ongeacht de omvang van 
hun sierteeltbedrijf. ”Bij ons geldt 
niet het recht van de sterkste, 
maar de kracht van de individue-
le ondernemer. En FloraFutura is 
onafhankelijk en onpartijdig. On-
ze Vakvereniging ziet voor pro-
fessionele kwekers en kopers veel 
gemeenschappelijke belangen. 
Die gaan we behartigen, gericht 
op de toekomst zoals de naam 
al in zich draagt. En gebaseerd 
op een rijk verleden”, verwijzen 
de oprichters naar het ontstaan 
van de bloemen- en plantenvei-
lingen ruim honderd jaar gele-
den. ”Nieuwe tijden vereisen ook 
nieuwe samenwerkingsverban-
den. De tijd is er rijp voor.” Leden 
kunnen zich inschrijven via www.
� orafutura.nl. Ook sympathisan-
ten, zoals veredelaars, logistie-
ke dienstverleners en toeleve-
ranciers aan professionele produ-
centen van en groothandelaren 
in bloemisterijproducten kunnen 
zich daar als donateur opgeven. 

Kindervakantieweek en SUNA
Schoonheid van Aalsmeer 
reikt twee cheques uit
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
20 februari zijn In de Zotte Wilg 
de cheques uitgereikt aan de 
twee gekozen goede doelen door 
de makers van de ‘Schoonheid 
van Aalsmeer’ kalender. Ook de-
ze keer was ervoor gekozen om 
de verkoopopbrengst te schen-
ken aan goede doelen. Gekozen 
was dit maal voor de Kinderva-
kantieweek van De Binding en de 

Stichting Urgente Node Aalsmeer 
(SUNA). De kalender met prach-
tige foto’s van Aalsmeer en Ku-
delstaart is (weer) in de smaak ge-
vallen bij inwoners, want de ver-
tegenwoordigers van beide or-
ganisaties zijn elk getrakteerd op 
een cheque van liefst 700 euro en 
dat zij hier heel blij mee zijn, mo-
ge duidelijk zijn. 
Foto: www.kicksfotos.nl
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Dammers van K&G laten 
koploper ontsnappen
De Kwakel - Rode lantaarndra-
ger Kunst en Genoegen heeft het 
koploper Purmerend knap lastig 
gemaakt. Na drie uur dammen 
stond het 3-3 en was alleen Wim 
Keessen nog in de race voor de 
Kwakelaars. Tegen de gerenom-
meerde Bakels leek Wim op re-
mise af te stevenen en zo een ge-
lijkspel voor K&G af te dwingen. 
Maar in de tijdnoodfase koos 
Wim een verkeerde voortzetting 
waardoor het punt door zijn vin-
gers glipte. Daarvoor had Purme-
rend al een voorsprong genomen 
door een zege op René de Jong 
die dit toeschreef aan gebrek aan 
wedstrijdritme. Maar de dit sei-
zoen zeer op dreef zijnde Wim 
Konst zette de teams weer op ge-

lijke hoogte door met een dam-
combinatie toe te slaan. De eni-
ge remise kwam deze avond op 
naam van kopman Adrie Voorn, 
die daarvoor wel alle zeilen bij 
moest zetten. Over een week ko-
men de dammers uit Enkhuizen 
op bezoek, een belangrijke wed-
strijd om het hoofdklasse schap 
te behouden. Tussen deze wed-
strijden door nadert het onderlin-
ge kampioenschap van K&G het 
hoogte punt. De wedstrijd tus-
sen Wim Konst en Adrie Voorn zal 
uit moeten maken wie er kampi-
oen wordt. Tot eind maart dam-
men de leden nog elke maandag-
avond in ’t Fort De Kwakel. Kom 
gerust eens langs voor een gezel-
lig potje dammen!

Dirk Raams gaat fietsen in Amerika 
voor Mike Multi Foundation (MMF)

Dirk Raams en Heidi Bruin van Multi Supplies.

rig jaar, Down Town Ophelia op 2 
juni.” Aldus Heidi, die verantwoor-
delijk is voor onder andere de so-
cial media. 

Sponsoring
“Voor Dirk zal ik iedere dag dat 
hij �etst een routekaart plaatsen 
op Facebook waarbij we ook de 
sponsors vermelden. Want er is 
natuurlijk heel veel geld nodig!”
Iedere euro is welkom, maar er 
kan ook gekozen worden voor re-
clame op de �etskleding van Dirk 
en dagsponsoring. Een etappe-
dag kost honderd euro en er komt 
een bedrijfsvermelding met logo 
op Facebook. Via www.mikemul-
tifoundation.nl kan men zich aan-
melden of kijk op de Facebook-
pagina ‘Dirk Raams �etst voor de 
Mike Multi Foundation in Canada 
en Amerika’ voor meer informatie. 

Dirk neemt ook deel aan de spin-
ningmarathon op tweede Paas-
dag bij Fitness Aalsmeer, waarbij 
de opbrengst tevens voor MMF is. 

Ajax en Feyenoord
En Heidi vertelt: “En dan zijn er 
nog de heren van de vrijwilliger 
brandweer in Aalsmeer die een 
actie op touw hebben gezet om 
geld bij elkaar te sprokkelen. Als 
ze duizend euro bij elkaar heb-
ben is er afgesproken dat Dirk 
(een Feyenoorder in hart en nie-
ren) een dag lang zal gaan �etsen 
in een Ajax shirt.” Dirk reageert la-
coniek: “Dat wordt dan uiteraard 
de kortste dag, maar ik doe er wel 
aan mee. Alles voor het goede 
doel.” Raams is sterk en �t en zit 
goed in zijn vel. “Ik heb geen en-
kele twijfel en ben er klaar voor. 
Het begint al aardig te kriebelen. 
Ik heb er zin in! Nu nog wat geld 
bij elkaar zien te krijgen. Doet u 
met mij mee voor de Mike Multi 
Foundation? Alvast bedankt!”

Door Miranda Gommans 

Ouderensoos in 
‘t Middelpunt

Aalsmeer - Op 15 februari was er 
weer een gezellige ouderensoos, 
om half twee begonnen de kaarters 
met klaverjassen en rummicuppen, 
Bij het klaverjassen is de heer Aan-
sman eerste geworden met 3930 
punten, op twee de heer Alder-
den met 3720 punten en de poe-
delprijs was voor mevrouw de Ko-
ter met 2181 punten. Bij het rum-
micup was de hoogste eer voor 
mevrouw Valentijn met 13 pun-
ten. Mevrouw Agtersloot eindigde 
op twee met 49 punten en de poe-
delprijs was voor mevrouw Verhoef 
met 119 punten. De volgende soos 
is op donderdag 1 maart en begint 
om half twee in Het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat 55. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

Tweede Jeu de Boules 
Toernooi 2018 

De Kwakel – Afgelopen week 
organiseerde de plaatselijke 
Jeu de Boules club “”Het Wil-
genho�e” uit De Kwakel, het 
tweede Jeu de Boules Toer-
nooi, dat gesponsord werd 
door supermarkt De Quakel. 
Supermarkt De Quakel schonk 
deze middag 10 waardebon-
nen die bij zijn bedrijf inge-
wisseld kunnen worden. 14 le-
den kwamen om drie gezelli-
ge, onder redelijke omstandig-
heden (het is immers nog win-
ter), hun partijen te spelen. Na 
twee ronden waren er nog een 
aantal die ongeslagen waren, 
de derde ronde moest de be-
slissing brengen. De 1e prijs bij 
de vrouwen werd gewonnen 

door Mien de Jong 3+25, de 1e 
prijs bij de mannen werd ge-
wonnen door Berry Hogewerf 
3+30. De 10 waardebonnen 
geschonken door Supermarkt 
De Quakel werden gewon-
nen door Joke v de Wal, Thera 
Winter, Anno v de Wal, An Bar-
tels, Wil Kennis, Annie de Jong, 
Koos van Leeuwen, Andre de 
jong, Jan Bartels, Arie van de 
Hoorn, de Poedelprijzen wa-
ren voor Rie Hogerwerf en Tiny 
Wijnkoop.

De Jeu de Boules club “’Het Wil-
genho�e” De Kwakel kan weer 
terug kijken op een zeer ge-
slaagd toernooi. Het Volgende 
Toernooi is 22 maart.

KDO G1 pakt koppositie en 
KDO JG1 zakt in ranglijst
De Kwakel - Afgelopen zater-
dag mocht KDO G1 de thuiswed-
strijd tegen KGB uit Bovenkarspel 
afwerken op kunstgras en een 
heerlijk zonnetje. Lekker voet-
balweer waarbij het lentegevoel 
naar boven kwam.
Het blijkt dat in de poule van KDO 
G1 teams zitten die allemaal even 
sterk zijn. Net als vorige week te-
gen Only Friends (0-3 winst voor 
KDO) was de tegenstander iets 
minder fortuinlijk dan KDO G1. 
Een festival van de gemiste kan-
sen. Het had 5-0 kunnen staan 
maar ook 5-5 voor de rust maar 
uiteindelijk was er maar 1 doel-
punt van Luke te vieren en werd 
de 1e helft geëvalueerd in de 
kleedkamer met een 1-0 voor-
sprong. Na de pauze wilde de 
coach van KDO doordrukken en 
werd Je�rey op de linksbuiten 
positie geplaatst voor aanvullen-
de impulsen. Dat bleek goed uit 
te pakken want direct in het be-
gin van de 2e helft kwamen er 2 
aanvallen over links en gaf Jef-
frey twee niet te missen kansen 
aan Daan Mollers. Hij miste ook 
niet en de stand werd dus naar 
3-0 getild. Daarna knakte er iets 
bij KGB waardoor KDO uit kon lo-
pen naar 7-0 door doelpunten 
van Mark, Je�rey, Daan Hessels 
en Luke. Over de hele wedstrijd 
gezien was KGB echt niet de min-

dere maar kwam door de goede 
verdediging van KDO niet tot een 
score. Einduitslag KDO G1- KGB 
G1 7-0. Doordat andere teams 
steken lieten vallen staat KDO G1 
nu alleen aan kop.

Inspiratie
De doelpuntenmachine van KDO 
JG1 wil maar niet op gang ko-
men. Ze speelden op het veld 
naast KDO G1 maar dat gaf ook 
geen inspiratie. Binnen 10 mi-
nuten stond KDO tegen een 0-3 
achterstand aan te kijken. kHFC 
is qua team beter op elkaar inge-
speeld maar kwam voor de pau-
ze niet verder dan de genoemde 
3 doelpunten. Vreemd om te zien 
dat KDO JG1 in zowel de 1e als 2e 
helft meer balbezit heeft maar dit 
niet kon omzetten in een goed re-
sultaat. Er waren wel kleine kan-
sen waarbij Odette en Masin net 
niet tot een schot konden komen 
maar wel lieten zien dat kHFC op 
moest passen. Na de pauze kwam 
KDO terug in het spel door een 
doelpunt (1-3) van Thomas na 
een goed uitgevoerde aanval sa-
men met Dylan. Dylan zetten ook 
Feroz twee keer vrij voor de kee-
per maar hij miste de scherpte. 
KDO JG1 probeerde alles of niets 
te spelen. Het werd jammer ge-
noeg niets waardoor de einduit-
slag KDO JG1-kHFC JG1 1-5 werd.

De sportieve Dirk Raams �etste in 2015 maar liefst 7.000 kilome-
ter naar de Noordkaap. Toen hij daarvan terugkwam ontsproot er 
in zijn brein al meteen weer een nieuw �etsplan: “Ik ben gek van 
Amerika, ben er denk al een keer of zestig geweest, dus daar wil-
de ik ook wel eens gaan �etsen. Het idee heb ik even in de kast 
gelegd en andere sportieve prestaties geleverd, waaronder twee 
keer de Nijmeegse vierdaagse. De honderdste keer in 2016 was 
met een speciale afstand, namelijk vijfenvijftig kilometer. Die heb 
ik natuurlijk gedaan. En vorig jaar vier keer vijftig. Maar deze �ets-
reis zat daarvoor al in mijn kop hoor. Ik wilde weer iets speciaals. Ik 
heb de New Yorkse Marathon twee keer gelopen en daar ga ik nu 
doorheen op de �ets.” 

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? Ieder-
een is van harte welkom bi kla-
verjasclub De Geluksvogels. Het 
hele jaar door wordt op woens-
dagavond in het Dorpshuis van-
af 20.00 uur gekaart. Op 14 fe-
bruari is Joop van Oostwaard eer-
ste geworden met 5351 punten. 
Ton Schouten werd tweede met 
5313 punten en Bert van der Jagt 
derde met 5088 punten. De poe-
delprijs was deze week voor Jan 
Raadschelders met 3743 punten.

‘Haags kwartiertje’ 
wordt matig KDO fataal
De Kwakel - Na de ongelukkige 
1-2 nederlaag van vorige week 
tegen Pancratius, mocht KDO af-
gelopen zondag aantreden tegen 
Laakkwartier. In Den Haag wilde 
de ploeg van trainer Raymond 
de Jong, net als in het thuisduel, 
graag de volle buit pakken tegen 
de laagvlieger in 2C. Daarnaast 
zou er bij een overwinning de�-
nitief afscheid genomen worden 
van de onderste regionen in het 
klassement en kon het vizier op 
de subtop worden gericht. In de 
eerste helft kwamen deze goede 
bedoelingen van KDO nauwelijks 
tot uiting in Den Haag. Binnen 
een kwartier kreeg Laakkwartier 
namelijk twee goede kansen om 
de score te openen, maar ont-
snapten de Kwakelaars ternau-
wernood. In de 17e minuut zorg-
de jongeling Thomas Stevens, die 
voor het eerst in het basiselftal 
startte, voor het grootste gevaar 
aan Kwakelse zijde. Stevens, goed 
spelend als rechtsbuiten, passeer-
de zijn directe tegenstander en 
schoot de bal net voorlangs het 
Haagse doel. Laakkwartier loerde 
op de fouten van KDO en werden 
een paar keer op hun wenken be-
diend. Gelukkig wisten zij dit niet 
af te stra�en en werd de rust met 
0-0 stand bereikt.

Strafschop
Na de rust kwam KDO beduidend 
beter uit de kleedkamer en had 
het in de 50e minuut een straf-
schop kunnen krijgen. Vervol-
gens waren respectievelijk Joeri 
Stange, Sven Vlasman en Mathijs 
van Rijn dichtbij de openings-
tre�er, maar hield Laakkwartier 
stand. In de 64e minuut wist Ma-
thijs van Rijn uiteindelijk wel de 
0-1 te maken, op aangeven van 
Bart Hoving. Na deze Kwakelse 
voorsprong werd de wedstrijd 
grimmiger en trachtte de thuis-
ploeg d.m.v. harde overtredingen 
KDO van slag te brengen. Dit re-
sulteerde o.a. in vijf minuten tijd 
tot drie terechte gele kaarten 

voor Laakkwartier. Niks leek in 
overwinning van KDO in de weg 
te staan, totdat het laatste kwar-
tier in Den Haag begon. Met een 
counter van Laakkwartier werd in 
de 75e minuut niet goed omge-
gaan. Diverse spelers stapten in, 
waardoor de thuisploeg uiteinde-
lijk in een overtalsituatie de gelijk-
maker wist te maken, 1-1. Dit gaf 
Laakkwartier een enorme boost, 
maar in de 79e minuut kreeg Jes-
se Stange alsnog een goede mo-
gelijkheid om de 1-2 te maken, 
dit lukte echter niet. In de 83e mi-
nuut werden er diverse duels te 
slap ingegaan door KDO, waar-
na de Haagse spits het eindstati-
on was en de 2-1 binnenschoot. 
Na deze achterstand kregen de 
Kwakelaars nog enkele kansen op 
de gelijkmaker en werd het een 
100% strafschop ontnomen. Diep 
in de blessuretijd besliste Laak-
kwartier de wedstrijd de�nitief, 
nadat ze 3-1 aantekende, wat ook 
de eindstand was.

Door deze onnodige nederlaag 
is het gat met nummer 12 Laak-
kwartier nog maar vier punten 
geworden. Volgende week zal 
KDO duidelijk uit een ander va-
tje dienen te tappen om het num-
mer 2 VUC lastig te gaan maken. 
De wedstrijd begint om 14:00 aan 
de Kwakelse Vuurlijn en wij ho-
pen op uw komst deze middag.

Lezing over Stelling van 
Amsterdam in Crash
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 
24 februari is in het Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-
’45 een lezing over de Stelling van 
Amsterdam. De lezing wordt ver-
zorgd door René Ros van het Do-
cumentatiecentrum 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. 

Expositie ‘Meer in Stelling’
Sinds 11 november 2017 is in 
het museum de tijdelijke expo-
sitie ‘Meer in de Stelling’ te zien 
en deze is nog tot en met za-
terdag 28 april te bezoeken. In 
nauwe samenwerking met het 
Documentatiecentrum Stelling 
van Amsterdam heeft het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um ’40-’45 deze expositie over 
de Stelling van Amsterdam tot 
stand gebracht. Het Documen-
tatiecentrum heeft vele origine-
le voorwerpen hiervoor ter be-
schikking gesteld, zoals onder 
andere een unieke waterpeil-
schaal en originele bouwteke-
ningen van het Fort bij Hoofd-
dorp. De expositie vertelt over 
alle onderdelen van de Stel-
ling, maar met name de diverse 
forten en batterijen binnen de 
Haarlemmermeer krijgen extra 
aandacht. Binnen de dikke be-
tonnen muren herbergt het Fort 
bij Aalsmeer, in de volksmond 
ook wel het Fort bij Rijsenhout 
genoemd, restanten van een 
techniek die bijdroeg aan het af-
stoten van de Stelling.

Al ruim 100 jaar
Wat weet men nog over de Stel-
ling 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 Stel-
ling voor Haarlemmermeer? Mid-
dels tekeningen, foto’s en verha-
len wordt geprobeerd de ople-
vende aandacht voor de Stelling 
van Amsterdam duidelijk te krij-
gen tijdens deze expositie. Op 
de openingsdag van de expositie 
is door René Ros een lezing ge-
geven over de Stelling. Wegens 
groot succes zal deze lezing door 
hem worden herhaald op zater-
dag 24 februari aanstaande. 
De toegangsprijs tot het Crash 
museum is 3,50 euro voor volwas-
senen, 1,50 euro voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Crash donateurs 
hebben gratis toegang, evenals 
veteranen met een veteranen-
pas. Het museum is iedere zater-
dag (en deze zondag) geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Groeps-
bezoeken zijn mogelijk op ande-
re dagen op afspraak. Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug. Kijk 
voor meer informatie op de web-
site www.crash40-45.nl of de fa-
cebookpagina

Aalsmeer - Dirk gaat Ground 
Zero bezoeken en doet nog 
meer grote steden aan, waaron-
der Philadelphia, Boston en Wa-
shington. “Hier ga ik stilstaan 
bij Arlington Cementry, de oor-
logsbegraafplaats. Dat vind ik 
interessant.” De �etsreis langs 
de oostkust van Amerika zal 
5.000 kilometer lang zijn en uit-
gesmeerd worden over negen-
twintig dagen. Iedere dag legt 
Dirk dus gemiddeld 175 kilome-
ter af. “Ik vlieg 18 mei naar Toron-
to, de start is 21 mei in het Cana-
dese plaatsje Sydney en de �nish 
op maandag 18 juni op Mallory 
Square in Key West-Florida. Mijn 
vrouw Joke, kinderen, broer (die 
in Amerika woont) en een aan-
tal familieleden en vrienden zijn 
daarbij. Daarna plak ik er nog 
een weekje vakantie aan vast. Én 
ik vier er mijn zestigste verjaar-
dag.”

 Mike Multi Foundation
Dirk heeft van zijn twintigste tot 
zijn vijftigste triatlons gedaan en 
daarbij was Mike van der Laar-
se van Multi Supplies altijd zijn 
sponsor. “Ik wilde eens wat terug-
doen en de MMF is een fantasti-
sche stichting. Inmiddels is Mike 
een goede vriend.” Heidi Bruin, 
de rechterhand van Mike, is nauw 
betrokken bij de stichting die als 
doel heeft het mogelijk maken 
en bevorderen van sporten voor 
mensen met een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking. Te-
vens is het doel om het sportaan-
bod kwalitatief te verbeteren en 
meer aandacht te vragen voor de 
gehandicaptensport. “MMF be-
staat ruim drie jaar en we heb-
ben al mooie projecten en spor-
ters kunnen ondersteunen, waar-
onder Jetze Plat en Ruben Spaar-
garen, maar we steunen �nanci-
eel bijvoorbeeld ook, net als vo-
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Leukste zwemwedstrijd van het jaar!
Lenie van der Meer bokaal 
voor Esmee Anne en Ruben
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
18 februari werd in De Waterlelie 
de zwemwedstrijd om de Lenie 
van der Meer bokaal gehouden. 
Lenie van der Meer was de drij-
vende kracht achter de Stichting 
Meer Armslag, die minder-valide 
zwemmers de kans geeft om zich 
optimaal te ontwikkelen.
In mei 2013 is Lenie overleden en 
om de gedachte aan haar levend 
te houden wordt jaarlijks de wed-
strijd om de Lenie van der Meer 
bokaal georganiseerd. Een geïn-
tegreerde zwemwedstrijd waar 
zwemmers met en zonder be-
perking samen de strijd aangaan. 
Zondag was alweer de vijfde edi-
tie en het was (weer) prachtig en 
heel spannend. Er zijn bijzonder 
snelle tijden gezwommen. Zowel 
de recreanten als de wedstrijd-
zwemmers van Oceanus doen 
aan dit evenement mee, even-
als een groot aantal minder-vali-
de zwemmers. Hartverwarmend 
tijdens deze wedstrijd, die wordt 
georganiseerd door de Stich-
ting Meer Armslag in samenwer-
king met zwemvereniging Ocea-
nus, is het onderlinge enthousias-
me. Natuurlijk is er concurrentie, 
maar bovenal bewondering voor 
elkaar en voor ieders kunnen. 
Dit jaar werd er deelgenomen 
door vier zwemverenigingen 

waar onder Het Y uit Amsterdam, 
Z.V.W. ’74 uit Westervoort, Z.C. 
de Vuursche uit Baarn en natuur-
lijk Zwemvereniging Oceanus uit 
Aalsmeer. Deze verenigingen na-
men een grote groep zwemmers 
mee die stonden te popelen om 
van start te gaan. Even voor 14.00 
uur opende Mike Multi de wed-
strijd en memoreerde nog even 
hoe Lenie van der Meer begaan 
was met het zwemmen van men-
sen met een beperking. Om 14.00 
uur startte de wedstrijd onder 
toeziend oog van de wedstrijd-
leiding en tijdwaarnemers. Door 
een uniek rekensysteem toe te 
passen konden de zwemmers 
met een beperking zich meten 
met de valide zwemmers, zodat 
eenieder in aanmerking kon ko-
men voor de felbegeerde Lenie 
van der Meer bokaal
Na vele spannende wedstrijden 
zijn uiteindelijk Esmee Anne De 
Meulmeester bij de dames en Ru-
ben van Vierze bij de heren de 
overall winnaars geworden. En 
terecht, echte toppers, maar ei-
genlijk zijn alle deelnemers kan-
jers. Er wordt vast nog lang nage-
praat over deze, volgens de deel-
nemers, leukste zwemwedstrijd 
van het jaar. Op naar de Lenie van 
der Meer bokaal 2019.
Foto: www.kicksfotosnl. 

Basketbalcompetitie
Aalsmeer blijft winnen!
Aalsmeer - Zondagavond 18 fe-
bruari won Aalsmeer in Amster-
dam de altijd lastige uitwedstrijd 
tegen US 3. Hoewel het gemis van 
de twee langste mannen, Den-
nis Zijlstra en Ger Molenaar, wel 
merkbaar was werd dit goed op-
gevangen. In de eerste helft was 
er nog sprake van een gelijkop-
gaande strijd hoewel Aalsmeer 
alleen in het begin even op ach-
terstand kwam. Via 16-13 na de 
eerste periode behield Aalsmeer 
een kleine voorsprong bij rust 
(30-28). Vooral Valentijn Stokman 
speelde zowel aanvallend als ver-
dedigend eindelijk weer eens een 
heel sterke wedstrijd. Beide spel-
verdelers Tijs Buskermolen en zijn 
neef Bram Buskermolen speelden 
een stabiele wedstrijd en scoor-
den beiden weer een driepunter 
op belangrijke momenten. Ook in 
de derde periode bleef Aalsmeer 
steeds aan de goede kant van 
de score en na 30 minuten was 
er dan ook nog steeds een klei-
ne voorsprong van 4 punten (45-
41). In de vierde periode speel-
de Aalsmeer de wedstrijd rustig 
uit. Opvallend was de tactische 
ingreep van coach Kees Busker-
molen om beurtelings Valentijn 
Stokman en Tijs Buskermolen in 
een persoonlijke verdediging te 
laten spelen tegen de topschut-
ter van de Amsterdammers, waar-
bij de overige vier spelers in een 
box-zone verdediging kwamen 
te staan. Mede daardoor won 
Aalsmeer uiteindelijk vrij gemak-
kelijk met 60-51 en blijft het op 
een keurige tweede plaats staan. 

Op naar kampioenschap
De U 18 won met groot verschil 
van het Amsterdamse Apollo. 
Vooral Jay Nabibaks en Martijn 
Kievit staken in grootse vorm, 
maar dit gehele team laat we-
kelijks een zeer positieve indruk 
achter. Met een uitslag van 74-37 

kwamen de Amsterdammers er 
eigenlijk nog genadig vanaf. Coa-
ches Bram Buskermolen en Ers-
had Yari lijken hun team vakkun-
dig klaar te stomen voor een mo-
gelijk kampioenschap.

Wisselende prestaties
De U 16 presteert zeer wisselend. 
Werd vorige week nog in een pri-
ma wedstrijd in Schagen van een 
van de koplopers (Rebound ’84) 
gewonnen (59-49), dit keer stond 
de thuiswedstrijd tegen het laag-
geklasseerde Alkmaar Guardians 
op het programma. Op de twee-
de periode na, die nota bene 
werd gewonnen met 16-5, speel-
de het team een onbegrijpe-
lijk ongeconcentreerde en zwak-
ke wedstrijd waardoor met groot 
verschil werd (45-80) verloren.
Het tweede U 16 team speel-
de een kansloze wedstrijd tegen 
het Haarlemse Onze Gezellen. 
Dit team beschikt over een paar 
spelers die twee koppen groter 
zijn dan de langste Aalsmeerder  
en bij basketbal is dat een groot 
voordeel. De Haarlemmers gin-
gen dan ook met een overwin-
ning van 35-91 huiswaarts.

Spannende wedstrijd
Grote complimenten waren er 
voor de U 14. Dit super enthou-
siaste team heeft een zeer moei-
lijke eerste competitiehelft ach-
ter de rug waarin spelers, ouders 
en beide coaches Sebastian Sar-
gis en Kees Buskermolen juni-
or steeds positief bleven. Vorige 
week kwam koploper Rebound 
’84 nog met de schrik vrij (nipt 
verlies met 56-58) maar toonde 
Aalsmeer opnieuw aan heel goed 
bezig te zijn. In Nieuwkoop won 
dit team na opnieuw een ontzet-
tend spannende wedstrijd met 
27-25 van Novo Stars waarna alle 
spelers en het publiek heerlijk uit 
hun dak konden gaan.

Gezellige avond in clubhuis
RKDES bedankt sponsors 
en vrijwilligers
Kudelstaart - Wat is een club 
zonder vrijwilligers en sponsors? 
Niets, ze zijn het cement van de 
vereniging en hier denkt SV RK-
DES ook zo over. Afgelopen zater-
dag 18 februari werd iedereen die 
helpt om de Kudelstaartse sport-
club draaiende te houden, be-
dankt met een gezellige avond.
Het clubhuis aan de Wim Kan-
dreef was omgetoverd tot een 
gezellige Olympische ontmoe-
tingsplaats. 
Natuurlijk werd getrakteerd op 
hapjes en drankjes en muziek 
van onder andere DJ Willie. Een 
prachtig gebaar om alle vrijwilli-
gers en sponsors in het zonnetje 
te zetten voor wat zij allen voor 
de club betekenen. Het werd ge-

waardeerd, de avond heeft tot in 
de late uurtjes geduurd.

Voetbalquiz
SV RKDES organiseert voor haar 
leden en belangstellenden ook 
regelmatig allerlei activiteiten. 
Noteer alvast zaterdag 17 maart, 
want dan staat de bekende voet-
balquiz onder leiding van Tom 
van Hulsen op het programma. 
Buiten een gezellige avond, is het 
mogelijk om met diverse prijzen 
naar huis te gaan. Het prijzenpak-
ket is groot! 
De voetbalquiz begint om 20.00 
uur en deelname kost 5 euro per 
koppel. Inschrijven (en wacht niet 
te lang) kan via de website  www.
ecrkdes.nl.

Winst, gelijk en verlies
Spannende handbal- en 
voetbalwedstrijden
Aalsmeer - Vrolijke gezichten 
maandag vast bij de sportlief-
hebbers in Aalsmeer. De eerste 
handbal- en voetbalteams kwa-
men weer in actie en de meeste 
wedstrijden vonden thuis in De 
Bloemhof en bij FCA en RKDES 
plaats. 
Een domper is zeker het voetbal-
tre�en van FC Aalsmeer aan de 
Beethovenlaan zaterdag tegen 
Zwaluwen’30. Lange tijd bleef de 
0-0 op het scorebord genoteerd, 
maar in de tachtigste minuut wa-
ren het toch de bezoekers uit 
Hoorn die Aalsmeer een neder-
laag bezorgde. Eindstand 0-1.

Heren en Dames FIQAS thuis
In De Bloemhof kon zaterdag-
avond 17 februari genoten wor-
den van twee handbal-topwed-
strijden. De Heren 1 had in de Be-
Ne League SV Sasja als tegenstan-
der en deze ploeg uit België werd 
compleet overtro�en door de 
Aalsmeerders. De rust ging FIQAS 
in met 14-5 winst en de Aalsmeer-
ders wisten uiteindelijk de waan-
zinnige winst van 34-14 te laten 
noteren. Een geweldige prestatie, 
want hiermee heeft FIQAS een 
derde notering in deze Belgische-
Nederlandse competitie weten te 
bemachtigen. Het wordt nog heel 
spannend…
Er kon slechts een korte, fees-

telijke ereronde in de sporthal 
gemaakt worden, want na de-
ze wedstrijd wachtte alweer het 
volgende tre�en. Dames 1 van 
FIQAS Aalsmeer had het sterke 
Westside op bezoek. Wellicht wa-
ren de Aalsmeerse meiden extra 
gebrand op winst door de mooie 
wedstrijd van ‘hun’ heren, want 
de ploeg ging fanatiek van start. 
Met een puntje meer (10-9) werd 
de rust bereikt, maar hiermee 
was de strijd nog niet gestreden. 
Beide teams bleven fanatiek, en 
waren aan elkaar gewaagd, tot 
het laatste �uitsignaal. De eind-
stand was misschien wel terecht: 
18-18. Prima gespeeld door de 
Aalsmeerse meiden en door het 
team van Westside. Mag ook best 
gezegd, toch?

Winst zondagvoetballers
De eerste zondagploegen van FC 
Aalsmeer en RKDES Kudelstaart 
hebben de toeschouwers be-
hoorlijk spannende wedstrijden 
voorgeschoteld, maar er kom ook 
na beide duels gejuicht worden. 
FC Aalsmeer zondag wist uit te 
winnen van Bernardus met 1-3 
en RKDES wist thuis aan de Wim 
Kan Dreef net een puntje meer te 
scoren dan WVC. Onder een stra-
lend zonnetje zag de vaste aan-
hang ‘hun’ Kudelstaarters winnen 
met 3-2.

Dames FIQAS in de aanval. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Heren 1 van FIQAS in actie tegen SV Sasja.

2 Zaalvoetbalteams voor 
ZABO competitie gezocht
Aalsmeer - De Zaalvoetbalver-
eniging Aalsmeerse Bedrijven en 
Omgeving (de ZABO) zoekt voor 
het aankomende seizoen 2018-
2019 nog twee zaalvoetbalteams 
die de competitie komen verster-
ken. Bij twee nieuwe aanmeldin-
gen kan er in september gestart 
worden met tien deelnemende 
zaalvoetbalploegen. 
Momenteel is het 42e seizoen 
van de ZABO (opgericht in 1976) 
in volle gang en kent de compe-
titie acht deelnemende zaalvoet-
balteams. De insteek van het ZA-
BO-bestuur is om weer ouder-
wets een competitie te draaien 
met tien ploegen, met sportief 
zaalvoetbal en gezelligheid na af-
loop in de kantine. De wedstrij-
den worden gespeeld in sporthal 
de Bloemhof aan de Hornweg of 
in de Proosdijhal aan de Edison-
straat in Kudelstaart. Dus geen 
verre reisafstanden, maar altijd 
dichtbij huis! Voor meer informa-

tie kan er contact worden opge-
nomen met de ZABO-secretaris 
Richard Piller via 06-37346909 of 
stuur een mail naar: info@zabo-
aalsmeer.nl

Programma ronde 9
De ZABO competitie wordt za-
terdag 24 februari voortgezet 
met de negende speelronde in 
de Proosdijhal. Om 19.00 uur be-
gint koploper Polonia Aalsmeer 
tegen IBH Aalsmeer. Vervolgens 
om 19.45 uur speelt Bolas Under-
wear tegen Football Fanatics. Om 
20.30 uur Amsec Piller tegen Ko-
ning Nieuwendijk en om 21.15 
uur tot slot Met & Co tegen LEMO.

Polonia aan kop
Stand vooraf: Polonia Aalsmeer 
8-22, Met & Co 8-18, Bolas Under-
wear 8-14, Football Fanatics 8-12, 
LEMO 8-12, Amsec Piller 8-6, IBH 
Aalsmeer 8-5, Koning Nieuwen-
dijk 8-4.

Ritmische Gymnastiek
Mooie oefeningen Omnia bij 
1e plaatsingswedstrijden
Aalsmeer - Op zaterdag 17 en 
zondag 18 februari waren de eer-
ste plaatsingswedstrijden van Rit-
mische Gymnastiek voor de pre-
junioren, junioren en senioren uit 
de eerste divisie. In de plaatsings-
wedstrijden van de eerste divi-
sie zijn dit jaar zowel A catego-
rie en B categorie meisjes bij el-
kaar geplaatst. Dit betekent voor 
de meisjes van Omnia in de B ca-
tegorie dat ze het dit jaar moeten 
opnemen tegen de top van Ne-
derland. Gelukkig stoomt train-
ster Ilse Huiskens de meisjes daar 
helemaal klaar voor. Uiteinde-
lijk zal er gekeken worden welke 
meisjes geplaatst gaan worden 
voor een A �nale en welke in aan-
merking komen voor de B �nale 
op 27 mei 2018. Op zaterdag wer-
den junioren Jikke van der meer 
en Madelief Riepe van Omnia ver-
wacht in sporthal Ookmeer in 
Amsterdam. Jikke begon met een 
mooie knotsoefening. Haar hoe-
peloefening ging ook erg goed 
en met haar lint scoorde ze mooie 
punten. Jikke is derdejaars junior 
en behaalde in haar leeftijdsca-
tegorie een vierde plek. Made-
lief deed een heel goede hoepel 
oefening. Ook met knotsen ging 
het goed; ze ving maar één keer 
mis toen de knots op haar knie 
terecht kwam. Haar lintoefening 
ging alweer beter, maar scoorde 
helaas niet erg hoog. Madelief is 
eerstejaars junior en behaalde in 
haar leeftijdscategorie een mooie 
derde plaats. Zondag 18 februa-
ri was het de beurt aan pre-juni-
oren Noor Cleveringa en Senna 
Buskermolen. De wedstrijd werd 
gehouden in Sportcomplex Wil-

lem Alexander in Hoofddorp. Bei-
de hadden eerst hun baloefening 
en vervolgens hun oefening zon-
der materiaal. Noor heeft haar 
baloefening heel mooi uitge-
voerd en scoorde daar hoge pun-
ten mee. Ook haar oefening zon-
der materiaal deed ze zichtbaar 
met veel plezier. Opvallend was 
dat overall de punten bij dit on-
derdeel iets lager uit vielen. De 
baloefening van Senna ging fout-
loos en daarmee scoorde ze ook 
hoog. Over de oefening zonder 
materiaal was ze zelf iets minder 
tevreden en de punten die wer-
den gegeven kwamen dan ook 
lager uit dan haar baloefening. 
In de leeftijdscategorie van Noor 
en Senna kwamen zeven meisjes 
uit de A categorie en 4 meisjes uit 
de B categorie. Helaas maakten 
de Noor en Senna daarom geen 
kans op een podiumplek. Ze heb-
ben zich wel weer kunnen me-
ten met een heel hoog niveau en 
kunnen met een goed gevoel te-
rugkijken op een prachtige wed-
strijd. ’s Middags mocht seni-
or Anahit Oganisjan drie keer de 
mat op met haar hoepel, knotsen 
en lint. Ze heeft een goede wed-
strijd laten zien. Met haar hoepel-
oefening scoorde ze de hoogste 
punten van haar materialen. Ana-
hit is eerstejaars senior. Er kwa-
men 9 meisjes uit in haar leef-
tijdscategorie en ze behaalde een 
mooie vijfde plek. Goed gedaan 
en op naar de tweede plaatsings-
wedstrijden in maart. 
Interesse gekregen in Ritmische 
Gymnastiek? Kijk eens op de 
website www.svomnia.nl en kom 
langs voor een gratis proe�es.
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Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Huib en Gilbert in finale
Kudelstaart - De tiende speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye 
in het Dorpshuis van Kudelstaart 
was met 41 darters uitstekend be-
zocht. Remco Maarse voorkwam 
in de halve �nale dat Christop-
her Brouwer voor de vierde keer 
op rij de speelavond won (wat 
een evenaring had geweest van 
het record). Rene Kruit daaren-
tegen beleefde wel een histori-
sche avond, precies tien jaar na 
zijn laatste grote overwinning bij 
de Poel’s Eye bereikte hij de �na-
le. Remco won echter uiteindelijk 
voor de vijfde keer ooit de speel-
avond. Er waren nog drie niveaus. 
Op het tweede niveau nam Huib 
Gootjes in de halve �nale revan-
che op Tibor Hogervorst voor zijn 
verloren �nale (van het derde ni-
veau) op de vorige speelavond. 
Tibor had met een mooie �nish 
van 138 nog wel knap de hoog-
ste uitgooi van de avond. Huib 
bereikte voor alweer de vijfde 
keer dit seizoen een �nale, een-
tje meer dan Gilbert van Eijk, die 
echter wel alle keren de �nale van 
het (hoge) tweede niveau bereik-
te. Toch was het Huib die voor de 
derde keer dit seizoen, en de zes-
tiende keer ooit, de �nale won. 
De neven Donselaar waren in het 
‘B circuit’ (het derde of vierde ni-
veau) terecht gekomen. Ronald 
Baars stuurde Roy naar het vier-
de niveau, maar verloor in de ron-
de daarop van de andere ‘Dons’. 
Beide Donselaren bereikten de 
�nale, maar verloren ook beiden 
jammerlijk. Remco Pannekoek 
won uiteindelijk het derde ni-
veau, het was zijn vijfde gewon-
nen �nale ooit. Bijzonder was dat 
de winnaars van de drie hoogste 
niveaus (Remco M. en P. en Huib) 
in het begin van de avond bij el-

kaar in de poule stonden. Dylan 
Schoonderwoerd was compleet 
verdwaald in het vierde niveau al-
vorens zijn (hoge) niveau alsnog 
te vinden, wat resulteerde in de 
overwinning.

Vrijdag speelavond
Morgen, vrijdag 23 februari, is 
de volgende speelavond in het 
Dorpshuis. Hopelijk zijn er weer 
veel nieuwe gezichten, elke dar-
ter kan namelijk zonder opgave 
vooraf meedoen. De Poel’s Eye is 
laagdrempelig en geschikt voor 
alle niveaus. Man en vrouw, jong 
en oud, iedereen speelt door el-
kaar, maar dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn 
eigen niveau terecht. Het motto 
van de Poel’s Eye is dan ook; zo-
veel als mogelijk darten, op zo-
veel als mogelijk het eigen ni-
veau. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost 4 euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. 
Op de website www.poelseye.nl 
is nog meer informatie te vinden.

Finalist Gilbert (links) naast win-
naar Huib.

Koppelkaarten Hornmeer 
Aalsmeer - Komende vrijdag 23 
februari is er weer koppelkaarten 
bij Buurtvereniging Hornmeer 
in het buurthuis aan de Dreef 1. 
Natuurlijk is iedereen van harte 
welkom. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur voor kof-
�e, thee en inschrijving. Voor een 
kaartmaat kan gezorgd worden. 
Het klaverjassen op vrijdag 16 fe-
bruari is gewonnen door George 
Lemmerzaal met 5414 punten, 
gevolgd door Ans Doeswijk met 
5391 punten en Krijna Verhoef 
met 5331 punten. De poedelprijs 
was voor Bert van de Jagt met 

3346 punten. Zaterdag 17 was er 
de kwartmarathon, er werd door 
iedereen met heel veel inzet ge-
kaart. Een plaats waar met veel 
animo voor bleek, was de poedel-
prijs! En deze werd natuurlijk ge-
wonnen door degene die er het 
meest recht op had: Corrie Balder 
met een totaal van 7841 punten.
Eind uitslag; 1. Ben Johannessen 
met 10750 punten. 2. Ria Muller 
met 9947 punten. 3. Corrie Du-
rieux met 9851 punten. Al met al 
een heel geslaagde kwartmara-
thon. Bij deze een pluim voor de 
organisatie.

Elisa en Wijnand goed 
op dreef bij Sjoelclub
Aalsmeer - Voor sommige sjoe-
lers was het drie dagen achter 
elkaar sjoelen afgelopen week. 
Donderdag 15 februari was de 
competitiewedstrijd van Sjoel-
club Aalsmeer. Elisa Houweling 
toonde een supervorm met een 
persoonlijke record van 1426. 
Ze won dan ook in de A-Klasse 
met 25 punten. Wijnand Sprin-
gin’tVeld was ook goed op dreef 
met 24 punten (van de 30). In 
de hoofdklasse werd de hoogste 
eer behaald door Hans van Leeu-
wen, gevolgd door Albert Geleijn 
en Petra Houweling. In de A-klas-
se was Elisa Houweling de beste, 
op twee Karin Dijkstra-Geleijn en 
op drie Pim van der Meer. In de 
B-klasse eindigde Wijnand Sprin-
gin’tVeld op één, gevolgd door 
Dirk Mol en Margriet de Vries. In 
de C-klasse was Mirjam van den 
Berg onverslaanbaar. Op twee 
Jan Geleijn Dzn. en op drie Cor-
ry Kuin. 
De volgende competitieavond is 
op donderdag 1 maart. Mocht u 
sjoelen in competitieverband ook 
leuk lijken? Kom gerust een keer 
proberen. De avonden, die om 
de twee weken op donderdag 
gehouden worden in het Dorps-
huis in Kudelstaart, beginnen om 
20.00 uur. Er wordt in vier klas-
sen (op eigen niveau) gesjoeld en 
per competitieavond worden er 
2 x 10 bakken gegooid. Kijk voor 
meer informatie op: www.sjoel-
club-aalsmeer.nl.

Interclubcompetitie
Vrijdag 16 februari werd de vierde 
wedstrijd van de Interclubcom-
petitie gespeeld. Deze keer was 
Sjoelclub Aalsmeer de gastver-
eniging. In de A-Klasse eindigde 
Aalsmeer 1 als eerste met 131,40 
gemiddeld. Dit team bestond de-
ze avond uit Patrick Haring, Marry 
Verhoeven en Theo van Leijden. 
Aalsmeer 3 (Kees Kuypers, Elisa 
Houweling en Wijnand Springin’t-
Veld) werd nummer twee (gem. 
131,20) en na de twee teams van 
Zaanstad sloot Aalsmeer 2 (Wal-
ter Siebeling, Cock Tukker, Thijs 
Brozius en Marja Springin’tVeld) 

de rij in deze klasse met 128,95 
gemiddeld. In de B-Klasse kwam 
Aalsmeer 4 (Wim van Leeuwen, 
Karin Dijkstra, Hans van Leeuwen 
en Sjaak Siebeling) tot een vierde 
plek met gemiddeld 122,75.

Koppeltoernooi
Zaterdag 17 februari was het kop-
peltoernooi van Sjoelclub Lisse in 
het de dag ervoor uitgebreid in 
het nieuws zijnde dorpje Beins-
dorp. Zo wereldberoemd als Es-
mee Visser zullen de winnaars 
van het toernooi niet worden, 
maar Leo van Tiem en Petra Hou-
weling hadden met 128,00 wel 
een �kse voorsprong op de rest 
van de deelnemers. Zij wonnen 
dan ook in de A-Klasse. Albert Ge-
leijn en Tiny Amsing kwamen met 
zilver op het podium (120,53). 
Marry Verhoeven en Theo van Le-
ijden eindigden op plaats zeven 
met 110,27. In de B-Klasse wer-
den Elisa en vader Bert Houwe-
ling tweede met 105,80. Marcel 
Oostrom en Wijnand Springin’t-
Veld vielen net buiten de prijzen 
met een vierde plaats (104,57). 
Cock en Mariëtte van der Vlugt 
werden vijfde (103,10) en Karin 
Dijkstra-Geleijn en Sjaak Siebe-
ling zevende (102,13). Thijs Brozi-
us en Cees de Haas wonnen zilver 
in de D-Klasse (93,40).

Elisa Houweling (links) met vader 
Bert. Elisa gooide een persoonlijk 
record van 1426. tijdens het kop-
peltoernooi van Sjoelclub Lisse.

‘Oudjes’ doen het nog best 
bij bridgeclub Onder Ons
Aalsmeer - De vierde zitting van 
sessie vier van Bridgeclub On-
der Ons op 14 februari leverde 
slechts enkele opmerkelijke din-
gen op. Wat te denken van de 
eerste plaats in de C-lijn van Jan 
en To Overwater met maar liefst 
65.28%. Hieruit blijkt maar weer: 
de ‘oudjes’ doen het nog best! In 
de A-lijn ging zowel vier schop-
pen als twee Sans Atout - welis-
waar niet gedoubleerd - min vier. 
In de B-lijn werd drie schoppen 
kwetsbaar gedoubleerd gemaakt 
voor de plusscore van 730. In de 
C-lijn geen vermeldenswaardige 
zaken. Aan de combitafel werd 
drie schoppen gedoubleerd en 
dat ging kwetsbaar voor de score 

van -730. In de A-lijn is het gele-
genheidskoppel Agneet van der 
Goot en Joke Hendrikse op één 
geëindigd met 60.31%. Twee-
de Ariette Tromp en Rogier Ker-
ner met 59.69%. Derde Bert Huis-
kes en Hans Visser met 59.17%. In 
de B-lijn een gedeelde eerste en 
tweede plaats voor Ria Slagboom 
met Kees Brockho� en Tiny Bran-
der met Hanneke van Dorp met 
57.29%. Derde Gert Wentzel en 
Lucas Rombouts met 55.73%.
In de C-lijn was de hoogste eer 
voor Jan en To Overwater met 
65.28%. Tweede Andre en An-
neke Lanser met 58.33% en der-
de Toon en Dirma Koningen met 
54.72%.

Tafeltenniscompetitie
Geen winst Bloemenlust
Aalsmeer - In de uitwedstrijd te-
gen US 10 in Amsterdam kon 
Bloemenlust 1 net niet voorko-
men dat er een derde nederlaag 
werd geleden. 
Weer nipt, namelijk 6-4, en weer 
ge�atteerd, want met drie ver-
liespartijen pas na een beslissen-
de vijfde game. Bart Spaargaren 
verloor zijn openingspartij met 
11-9 in de vijfde game en ook Ed 
Couwenberg (12-10) en Johan 
Berk (11-8) verloren een wedstrijd 
in vijf games. De eerlijkheid ge-
bied te zeggen dat de twee winst-
partijen van Bart ook zeer span-
nend waren en pas na een vijfde 

game in zijn voordeel beslist wer-
den, waarvan de laatste met 13-
15. Johan Berk versloeg één te-
genstandster en Bart en Ed won-
nen samen het dubbelspel.
Bloemenlust 2 speelde thuis te-
gen Amstelveen 3. Beiden teams 
stonden op de gedeelde laatste 
plaats. Horst Krassen won twee 
enkelspel partijen en Peter Vel-
leman won één wedstrijd in vijf 
games. 
Irene Gerritsen wist helaas geen 
partij te winnen. Het dubbelspel 
werd verloren door Peter en Horst 
in vijf games, waarmee de eind-
uitslag op 3-7 kwam.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 24 februari:
F.C.AALSMEER
O.S.V. 1 - F.C.A. 4 14.30 u
F.C.A. 5 – Zeeburgia 5 14.30 u
D.C.G. 2 - F.C.A. 7 12.45 u 
F.C.A. 8 – R.A.P. 11 14.30 u
Vrouwen
Hoofddorp V2 - F.C.A. V1 13.00 u
S.C.W. 
SCW 35 +1 – Ouderkerk  14.30 u

Zondag 25 februari:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – Nicolaas Boys 1 14.00 u
Hoofddorp 7 - F.C.A. 3 14.30 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - Bernardus 1 14.00 u
A.G.B. 3 - R.K.D.E.S 2 12.00 u 
F.I.T. 3 - R.K.D.E.S. 4 11.30 u 

Foto: www.kicksfotos.nl

Tibor eerste bij 
het darten

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag-
avond om acht uur startte de we-
kelijkse dartcompetitie weer in 
Het Middelpunt. Tibor Hogervorst 
kwam ook weer eens bij de club 
waar hij een paar jaar terug voor 
het eerst kwam darten, en liet als 

Voetbal
Belangrijke drie punten 
voor FCA zondag
Aalsmeer - De ranglijst liet voor 
de wedstrijd zien, dat de ploeg 
die zondag zou winnen goede 
zaken zou doen om een beetje 
van de onderste plek weg te ko-
men. SV. Bernardus 14-10 en FC 
Aalsmeer 13- 13. Van Nispen daar 
onder als laatste met 12-9, dus 
een overwinning was ongeloof-
lijk belangrijk voor beide ploe-
gen. FC Aalsmeer startte met 
op doel Jeremaih Veldman( pri-
ma keuze), Richard de Vries, Nick 
Sluys (terug van blessure en pri-
ma wedstrijd gespeeld), Mark 
Schut en Karol Mirowski, op het 
middenveld: Joeri v/d Schraaf, 
Sten Piet en Remi Pasternak en 
voor, Daan Vaneman, Joost van 
der Zwaard en Damion Veldman. 
FC Aalsmeer begon niet overtui-
gend aan de wedstrijd, slordig 
balverlies in de verdediging leid-
de tot enkele kansjes voor SV Ber-
nardus, maar gelukkig stond het 
vizier nog niet echt scherp. De FC 
Aalsmeer kwam beter in de wed-
strijd en met name had Joost van 
der Zwaard enkele mogelijkhe-
den om de score te openen, maar 
het geluk zat hem niet echt mee. 
Ook Damion Veldman was na een 
mooie pass van Joeri .v/d Schraaf 
dicht bij zijn tre�er, maar keeper 
Devlin Harkes kwam op tijd zijn 
doel uit. Ook was Nick Sluys dicht 
bij een doelpunt, maar via zijn 
knie kwam de bal aan de verkeer-
de kant van de paal. Over en weer 
kwamen er toch kansjes, beide 
ploegen speelde echt om te win-
nen en de wedstrijd was het aan-
kijken zeker waard. In de 25e mi-
nuut was het Joeri v/d Schraa� 
die ineens uithaalde en door de 
sluitpost van Bernardus net over 
de lat kon tikken. Uit de corner ge-
nomen van de snelle en handige 
Daan Vaneman werd de bal weer 
corner getikt en uit de volgen-
de corner was het wel raak. Hard 
werd de bal door Daan Vaneman 
richting penalty stip geschoten 
en daar stond Mark Schut die zijn 
hoofd er alleen maar tegen aan-

zette en keihard vloog de bal in 
de rechter kruising, pracht doel-
punt: 0-1 Nog geen 5 minuten la-
ter was het Damion Veldman die 
bij een uitbal snel ingooide naar 
Remi Pasternak en die speelde 
eerst zijn man uit en daarna kee-
per Devlin Harkes en dat bete-
kende 0-2 en dat is een tijd ge-
leden dat Aalsmeer er zo voor-
stond. SV Bernardus was even de 
weg kwijt en FC Aalsmeer had 
nog een mooie kans op de 0-3, 
maar dat festijn ging even niet 
door. In de tweede helft speelde 
Bernardus vol op de aanval. Maar 
er was er maar één die echt groei-
de in de wedstrijd en dat was Je-
remaih Veldman, de reddingen 
waren van een hoog gehalte. Ook 
FC Aalsmeer kreeg zijn kansjes, 
maar het was het net niet en het 
werd allemaal ietsje minder. Eerst 
was het Richard de Vries die in de 
70e minuut werd vervangen door 
Elias el Hadji (Daan Vaneman te-
rug op de back positie). Sten Piet 
moest zich geblesseerd laten ver-
vangen door Pavel Kocon die de 
positie van Mark Schut innam, die 
zelf een positie doorschoof. In de 
80e minuut was het dan toch Ber-
nardus die via Rudy v/d Berg de 
aansluitende tre�er produceer-
de en de stand tot 1-2 bracht. A-
Junior Luuk van Beek werd inge-
bracht voor Joost van der Zwaard. 
Nog meer werd er geprobeerd 
door Bernardus om de gelijkma-
ker te forceren, maar daar was in-
eens Joeri v/d Schraa� die Dami-
on Veldman prima aanspeelde 
en die kon tot opluchting van de 
trouwe FC Aalsmeer supporters 
de 1-3 intikken na een mooi so-
lo. De 3 punten zijn binnen, mis-
schien was het niet allemaal best, 
maar er is hard gevochten voor 
de punten! Aanstaande zondag 
25 februari om 14.00 uur thuis te-
gen Nicolaas Boys, die moet win-
nen om niet te ver achter te ra-
ken. Het belooft een mooie mid-
dagje te worden aan de Beetho-
venlaan. 

Met ingang voorjaarscompetitie
7 tegen 7 Voetbal voor 30+ 
dames en heren bij DES
Kudelstaart - Met ingang van 
de voorjaarscompetitie start RK-
DES met zeven tegen zeven voet-
bal voor 30+ dames en heren! Een 
leuke manier voor iedereen van 
30 jaar en ouder om te blijven of 
te beginnen met voetballen! 
De competitie wordt op vijf vrij-
dagavonden gespeeld in de vorm 
van een mini-toernooi. Deze 
avond worden er dus meerdere 
wedstrijden van 20 minuten ge-
speeld. RKDES aan de Wim Kand-
reef is één keer gastheer. De ove-
rige avonden worden gespeeld 
bij verenigingen in de omge-

ving. De competitie start op vrij-
dag 9 maart. Ronde twee is op 23 
maart, ronde drie op 6 april, ron-
de vier op 20 april en ronde vijf 
op 11 mei. Interesse om mee te 
doen in de voorjaarscompetitie? 
Mail dan naar jeugdcommissie@
rkdes.nl. 

Training dames
Dames die eerst een keer willen 
komen trainen zijn van harte wel-
kom op donderdagavond van-
af 20.30 uur op Veld 5 (omkleden 
kan in kleedkamer A1). Vooraf 
aanmelden wordt wel gevraagd. 

vanouds zien hoe goed hij nog 
steeds kan darten. Het ging uit-
stekend en de eerste plaats was 
voor hem. Tweede werd Victor van 
Schie, die met regelmaat een 100 
score had. De derde plaats was 
voor Raymond v/d Weiden. Ben 
van Dam wist de dartgasten van 
de dartsclub uit Kudelstaart aar-
dig bij te houden en veroverde de 
vierde plaats. Op vijf Gilbert van 
Eijk, die een 180 wist te scoren. 

Zesde werd Sander ter Schure, ze-
vende Peter Bakker en achtste Se-
bastiaan Dolk. In de verliezers-
ronde werd Anno Knol eerste. Hij 
had twee keer een mooie uitgooi, 
waarvan een van 100 en een van 
114. De tweede plaats was voor 
Franklin Dolk, derde Kees de Lan-
ge en op vier Vincent Beukman. 
Het was weer een fanatieke doch 
sportieve dartavond. Ook darten? 
Iedereen vanaf 16 jaar is op dins-
dagavond welkom in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat 55. 
Deelname kost 2,50 euro per keer. 
De zaal is vanaf half acht open.

Rinus wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 28 fe-
bruari vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. Het 
kaarten op 14 februari is gewon-
nen door Rinus Buskermolen met 
5598 punten. Op twee is Wil ter 
Horst geëindigd met 5557 pun-
ten, op drie Els Vergeer met 5405 
punten en plaats vier was voor Co 
Bijlermeer met 5309 punten.
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