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KORT NIEUWS:

Slag in gezicht!
Kudelstaart - Op vrijdag 3 ja-
nuari rond kwart voor elf in de 
avond is een 26 jarige inwo-
ner van Kudelstaart in zijn ge-
zicht geslagen door een jon-
gen nabij het winkelcentrum 
in de Einsteinstraat. De man 
passeerde met zijn fi ets aan 
de hand een groepje van tien 
tot vijftien jongeren. Door één 
van hen werd hij aangesproken 
en daarna direct in het gezicht 
geslagen. De jongeren hebben 
ook geprobeerd zijn tas van 
de bagagedrager te trekken, 
maar dit is niet gelukt. Wel luk-
te het om de fi ets van de 26-ja-
rige om te trappen. Degene die 
dit heeft gedaan heeft volgens 
de aangever een mollig pos-
tuur en is ongeveer 1.75 met 
lang. Hij droeg een zwart petje 
met een rode klep en een don-
kerkleurige jas. Bij het groepje 
jongeren stonden twee zwarte 
en één witte snorfi ets. De ge-
alarmeerde politie heeft in de 
omgeving gezocht, maar de 
jongeren zijn niet meer gezien. 
Het onderzoek gaat verder.

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	 VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

www.bosse-elektro.nl

Laadstation voor 
uw elektrische auto?

Wij maken vrijblijvend
een offerte voor u.

Tel. 0297-331132

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

PACT Aalsmeer.nl

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Zwarteweg 121 
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570   
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen 
• Hypotheken • Adviezen

 

ASSURANTIE & ADVIES

ABO - AALSMEER
T 0297 32 82 21
Lakenblekerstraat 28
WWW.PROFILE-AALSMEER.NL

Bel 0297 32 82 21 of plan direct een afspraak 
via www.profile-aalsmeer.nl/afspraak

ONDERHOUD APK REMMEN UITLATEN BANDEN VELGEN • OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS

via www.profile-aalsmeer.nl/afspraak
Prijs geldig t/m 31 januari 2014. Prijs is incl. afmeldkosten en 4-gastest 
of EOBD-meting. Excl. roetmeting voor diesels met bouwjaar 2005 en ouder.

Bel 0297 32 82 21 of plan direct een afspraak 

APK 19,95

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Lidl ‘perikelen’ in het Centrum
Aalsmeer - Bij het college van bur-
gemeester en wethouders is een 
aanvraag ingediend voor een om-
gevingsvergunning voor het bou-
wen van een supermarkt aan de 
Stationsweg 6. Het betreft de loca-
tie van het grootste gebouw van de 
Rabobank hier, waarvoor tegelijker-
tijd een sloopmelding is ontvangen. 
Nóg een supermarkt? Het blijkt het 
begin te zijn van Lidl ‘perikelen’ in 
het Centrum, waarvan bouwbedrijf 
Van Berkel de dupe lijkt te worden. 
In oktober maakte projectontwikke-
laar Frans van Berkel nog vol trots 
bekend dat de gemeente een ont-
heffi ng heeft afgegeven voor een 
discounter in de nieuwbouw op 
de hoek Zijdstraat met de Dorps-
straat en dat er gesprekken heb-
ben plaatsgevonden met Lidl. Van-
wege de komst van de supermarkt 
werd besloten de buitenruimte aan 
te passen en meer parkeerplaatsen 
te creëren. Er werd blij gereageerd 
op de komst van deze nieuwe ‘trek-
ker’, die zeker dit laatste deel van 
de winkelstraat zal doen verleven-
digen. Ondanks dat Van Berkel en 
de Lidl gezamenlijk plannen maak-
ten en zelfs allerlei technische as-
pecten bespraken, werd nog geen 
offi ciële overeenkomst getekend. 
“Toen we meer zekerheid probeer-

den te krijgen, werd het, zeg maar, 
stil aan de overkant. Ze hielden zich 
op de vlakte”, vertelt Frans van Ber-
kel. Over de nieuwste ontwikkelin-
gen is hij, op z’n zachtst gezegd, he-
vig teleurgesteld. De Lidl is namelijk 
verder gaan zoeken en heeft nu een 
koopovereenkomst gesloten met de 
Rabobank voor aankoop van het 
oude hoofdkantoor aan de Stations-
weg 6. “De levering van het pand, 
c.q. de grond zal binnen afzienbare 
tijd plaatsvinden”, zo laat de Rabo-
bank in een persbericht weten. En: 
“De Rabobank is blij dat zij hiermee 
voorkomt dat een groot pand in het 
centrum lang leeg blijft staan.” Van 
Berkel: “Tja, het is hun keuze, wij 
zullen een andere invulling moeten 
gaan zoeken, want uit onderzoe-
ken is gebleken dat er in het cen-
trum slechts ruimte is voor twee su-
permarkten.” De projectontwikke-
laar hoopt wel dat de gemeente de 
aanvraag goed in overweging zal 
nemen. “De Lidl in de Zijdstraat zou 
echt de functie van winkelstraat ver-
sterken. Bovendien zijn nieuwe on-
dernemers eerder bereid om zich 
in de Zijdstraat te gaan vestigen 
als ze weten dat er een publieks-
trekker komt.” De tekeningen voor 
de nieuwbouw aan de Stationsweg 
heeft hij al bekeken. “Een stalen ge-

val, zeker geen verfraaiing voor het 
centrum en dat naast twee stijlvol-
le panden.” De ’onrust’ is ondertus-
sen ook ter ore gekomen bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders. Via communicatie laten de be-
stuurders weten dat het in deze een 
aanvraag betreft waarvan de ge-
meente verplicht is die te publice-
ren. De plannen gaan nog ambte-
lijk getoetst worden op allerlei fa-
cetten, onder andere ook of de ge-
kozen locatie de goede plek is. De 
uiteindelijke beslissing dient tussen 
zes en acht weken genomen te wor-
den. “Het kan een positief of een ne-
gatief oordeel worden, het kan nog 
alle kanten op”, besluit communica-
tie in haar reactie. Mocht de nieuw-
bouw van de Lidl doorgang vinden, 
dan wordt de Rabobank de nieuwe 
buurman, want zo besluit de bank 
haar persbericht: “Voor de duidelijk-
heid: de Rabobank blijft gevestigd in 
het naastgelegen pand aan de Stati-
onsweg 8.” En wat ‘invulling’ betreft 
nog meer goed nieuws tot slot: De 
drogist en parfumerie met beauty-
salon van Van der Zwaard kan bin-
nenkort een totaal ‘verzorgings-
plaatje’ aanbieden. In het naast ge-
legen nieuwe pand in de Zijdstraat 
komt een kapsalon.
Door Jacqueline Kristelijn

De Lidl aan de Stationsweg of toch in de Dorpsstraat?

Ook burgemeester Vonk op zoek 
naar Aalsmeer op nieuwe N201
Aalsmeer - Ook burgemees-
ter Jobke Vonk-Vedder is de weg 
naar Aalsmeer Centrum kwijt ge-
raakt op de nieuwe N201, zo beken-
de ze tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente afgelopen maan-
dag 6 januari. “Aan de bewegwij-
zering, zo heb ik zelf ook gemerkt, 
kan nog wel wat worden verbe-
terd, want Aalsmeer Centrum en de 
mooie Westeinder verdienen echt 
een plekje op de blauwe borden.” Bij 
de provincie zijn door de gemeen-
te inmiddels verzoeken neergelegd. 
Hopelijk wordt snel gehoor gege-
ven aan dit verzoek. Aan de ruim-
te ligt het niet, er is voldoende plek 
op de nieuwe borden. De meesten 
hebben uiteraard al ontdekt dat de 
afslag Rijsenhout snel naar de nu 
N196 leidt. Overigens zijn hier ook 
nog extra borden nodig, want bij de 
rotonde slaat bij ‘vreemdelingen’ de 

verwarring toe. Goed om te weten, 
rechtsaf is richting Rijsenhout, drie-
kwart de rotonde nemen brengt au-
tomobilisten naar het centrum van 
Aalsmeer. Over de genomen maat-
regelen door de provincie op de 
burgemeester Kasteleinweg gaf 
Vonk aan heel tevreden te zijn. 

“De groene golf is verwijderd en 
de maximumsnelheid is in decem-
ber verlaagd naar 50 kilometer per 
uur. Uiteindelijk zal er geen vracht- 
en personenvervoer meer over de 
N196 rijden. Het vrachtverkeer is nu 
al zienderogen aan het dalen. Straks 
als de weg eenbaans is geworden, 
rijdt er alleen nog de doorgetrokken 
Zuidtangent vanaf station Haarlem. 
Verder wordt de weg een oase van 
rust en zal het dorp weer één zijn. 
Eindelijk is Aalsmeer dan weer aan-
een gesmeed.” 

De illegale plakkers hebben zich net als vele bewoners en ondernemers uit 
Aalsmeer behoorlijk geërgerd aan de bebording langs de N201. “En dan met 
name over het feit dat de afslag Centrum en Westeinderplassen voor het ge-
mak even vergeten is. Vele bekenden en klanten van ons hebben hierdoor een 
ommetje van een kilometer of vijf kunnen maken.” De illegale plakkers zijn ook 
over gegaan tot daden. “Zoals u op de foto kunt zien, hebben wij de gemeen-
te een beetje op weg geholpen.”

Ook burgemeester Jobke Vonk gaf 
tijdens de nieuwjaarsreceptie toe op 
zoek te zijn geweest naar de afslag 
Centrum op de nieuwe N201.

Aalsmeer - Op dinsdag 7 janua-
ri om zes uur in de ochtend heeft 
de politie Aalsmeer samen met een 
eenheid uit Utrecht een inval ge-
daan in een oud kassencomplex aan 
de Aalsmeerderweg, hoge numme-
ring. Er was een vermoeden dat zich 
hier een hennepkwekerij bevond. In 

de ruimte werd inderdaad een plan-
tage aangetroffen met zeker 400 
planten. Ook is een behoorlijke hoe-
veelheid contant geld gevonden. 
Aangehouden is een 50-jarige man 
uit Alkmaar. De wietplanten zijn ver-
nietigd, de aanwezige apparatuur is 
in beslag genomen.

Hennepkwekerij Aalsmeerderweg

Vrijwilligers en betrokkenheid
In haar speech roemde Vonk verder 
het grote aantal vrijwilligers. “Bijna 
iedereen is wel ergens actief of zet 
zich voor een ander in. Onder ande-
re daarom is Aalsmeer een dorp om 
trots op te zijn.” Ook een sterke ka-
rakteristiek van Aalsmeer noemde 
de burgemeester de actieve deelna-
me aan het dorpsleven door de ei-
gen ondernemers. “Er zijn tal van 
evenementen waar het lokale be-
drijfsleven laat zien wat maatschap-
pelijke betrokkenheid voor hen be-
tekent. Ik zou bijna iedereen willen 
oproepen: Beloont elkaar en koopt 
eigen waar. Maar dat mag niet van-
wege concurrentievervalsing, dus 
doe ik die oproep maar niet.” 

Prachtig dorp
Haar speech rondde Vonk positief 
en optimistisch af: “Laten we ons 
vooral ook iedere dag even reali-
seren dat Aalsmeerders midden in 
Nederland in een prachtig dorp wo-
nen. Werkeloosheid kennen wij hier 
bijna niet. Het sociale vangnet is 
beresterk. Onze gemeenschap ken-
merkt zich door wat ze in het Oos-
ten ‘noaberhulp’ noemen. Wij heb-
ben het zo slecht nog niet!”
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en 
emotionele ondersteuning aan 
slachtoffers en betrokkenen van 
misdrijven en verkeersongevallen. 
U kunt bij ons terecht op verschil. 
spreekuren in de regio, zonder 
wachtlijst. Bel voor een afspraak 
of voor meer info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 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
Vrijwillige Hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u, en op afspraak, 
tel: 326670. Ouderenadviseur 
spreekuur di., do., vr. 
10.00-11.00 u., tel: 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

AlArMNuMMer 112
www.112.nl
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Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
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aanlever@meerbode.nl
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Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
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GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist:
- Madame Curiestraat: Langharige beige raskat. Groene ogen, grote 

donkere poten. Kruising tussen chinchilla en een angorakat. Heet Uck.
- De Werven: Noorse boskat van 7 jaar. Heeft zwart bandje om met een 

magneet.
- Roerdomplaan: Cyperse forse kater. Oranje-beige. Heet Brandon.
- Rechtsbuitenstraat: Schildpadpoes met 3 witte pootjes. Helft van 

haar snoet is lichtbruin.

Gevonden:
- Aalsmeer, Kudelstaartseweg.: Witte, bruine met zwarte kat.

Inloop voor 65+
Aalsmeer - Aanstaande zondag 12 
januari wordt weer een inloopmiddag 
voor 65+ers gehouden in de Doops-
gezinde kerk in de Zijdstraat 55. De 
inloop is van 15.00 tot 16.30 uur. The-
ma: ‘Het geluk ligt in ons’ met een 
verhaal, genieten van muziek en ge-
legenheid tot een goed gesprek of 
spelletje. Natuurlijk met een lekker 
kopje koffie of thee en een drank-
je met toebehoren. Welkom aan alle 
65+ers voor wie de zondag zo lang 
lijkt te duren uit Aalsmeer en om-
streken. Telefoon kerkgebouw: 0297- 
326527. Voor inlichtingen: Ellen van 
Houten, ouderenpastor, 06-1414434. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage van 2 
euro per persoon gevraagd.

Waar is Mini Mi?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is schildpadpoes Mini 
Mi. Het dier heeft vier witte voetjes, 
een witte bef en veel bruin in haar 
gezicht. Mini Mi wordt vermist vanaf 
de Rechtsbuitenstraat in Kudelstaart. 
Wie het dier heeft gezien, wordt ver-
zocht contact op te nemen met de 
Dierenbescherming afdeling Noord-
Holland Zuid via 0297-343618.

Meeting Point in 
de Dorpskerk
Aalsmeer - Zondagavond 12 ja-
nuari om half zeven is er weer een 
Meeting Point dienst in de Dorps-
kerk in de Kanaalstraat. In deze 
dienst hoopt Wouter Klop te spre-
ken over het onderwerp ‘gewor-
teld in muziek’. Een interessant on-
derwerp waarin Wouter ook de mu-
ziek met zijn band zal verzorgen. Na 
de dienst is iedereen weer van har-
te welkom in Achterom om wat te 
drinken en na te praten.

Gepreksgroepen 
mantelzorgers
Amstelveen - Op woensdag 15 ja-
nuari start een nieuwe gespreks-
groep voor mantelzorgers. Deze 
vindt plaats in het gebouw van Am-
stelring aan de Laan van de Helen-
de Meesters 431 in Amstelveen van 
13.30 tot 15.30 uur. Het uitwisselen 
van ervaringen kan mantelzorgers 
steunen. Een mantelzorgconsulent 

Doopsgezinde Gemeente 
steunt school in Angola
Aalsmeer - In een sloppenwijk van 
de stad Malanje, in het noorden van 
Angola, staat een schooltje voor de 
allerarmsten. Dit schooltje wordt met 
minimale middelen overeind gehou-
den door de plaatselijke Doopsge-
zinde gemeente. Nu nog moeten de 
leerlingen in de klas blijven staan, of 
zitten zij op de grond, maar met fi-
nanciële hulp uit Aalsmeer kunnen 
er schoolbanken in de zes klaslo-
kalen worden gezet. Onder leiding 
van een ervaren timmerman zul-
len vier werklozen de schoolbanken 

gaan bouwen. Zo snijdt het mes aan 
twee kanten. De leeromstandighe-
den voor de kinderen worden duur-
zaam verbeterd en vier werklozen 
krijgen kostbare werkervaring. Een 
deel van de opbrengt van de vorig 
jaar op 15 november in de Doops-
gezinde Gemeente gehouden ba-
zaar wordt aan dit project besteed. 
De Doopsgezinde Gemeente heeft 
hiervoor op 7 oktober een aanvraag 
voor subsidie ingediend bij de Stich-
ting OSA, maar op die aanvraag is 
nog niet beslist. 

Groepsreis naar 
Jordanië
Leimuiden – Op zondag 19 janua-
ri is er in kerkelijk centrum De Ont-
moeting een informatiebijeenkomst 
over een groepsreis naar Jordanië 
‘In de voetsporen van Mozes, Ruth, 
Johannes de Doper en Jezus’. Jor-
danië is een land waar Bijbels ge-
zien veel te ontdekken en te bele-
ven is. 
Van 28 mei tot en met 4 juni wordt 
er vanuit Leimuiden een 8-daag-
se reis door dit Bijbels en cultureel 
boeiende land georganiseerd. Als 
groep onderweg gaan met een ge-
zamenlijke interesse geeft verbin-
ding en verdieping. Iedereen, die 
interesse heeft in deze reis, is van 
harte uitgenodigd. 
Voor informatie kan contact opge-
nomen worden met de reisleiding 
Jelis (predikant) en Petra Verschoof 
via 0172 701081 of via de website 
van de kerk www.pgleimuiden.nl. 

Oecumenische 
viering 
Aalsmeer - Elke tweede woensdag 
van de maand wordt in de kapel van 
zorgcentrum ’t Kloosterhof in de Cle-
matisstraat 16 een korte oecumeni-
sche viering gehouden onder auspici-
en van de Raad van Kerken Aalsmeer. 
Op woensdag 15 januari zal dominee 
Liesbet Geijlvoet een korte overden-
king houden. De bijeenkomst begint 
om 19.15 uur en duurt een half uurtje. 
Iedereen is van harte welkom!

Creatieve avond 
bij Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 15 januari van 
9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid 
voor inloop en ontmoeting onder het 
genot van koffie of thee bij de Oost-
Inn in de Mikado aan de Catharina 
Amalialaan 66. Daarna wordt er van 
12.00 tot 13.00 uur een overheerlijke 
lunch geserveerd in de avond kan tij-
dens een creatief samenzijn een vo-
gelvoertaart gemaakt worden. Graag 
hiervoor aanmelden via 345413. De 
kosten voor het materiaal zijn ook de-
ze keer 5 euro per persoon. Voor in-
lichtingen ook: 0297-325636.

Vrijwilliger bij 
Wereldbuur?
Aalsmeer - Stichting Wereldbuur 
is opgericht op 3 mei 2013. De 150 
vrijwilligers van Wereldbuur zijn we-
kelijks actief in de regio Amstel-
land. Zij helpen medeburgers met 
een taalachterstand. De taalcoach 
geeft individuele hulp bij het le-
zen, begrijpen, spreken en schrijven 
van de Nederlandse taal. Voor ou-
deren kan er met speciaal lesmate-
riaal worden gewerkt. Voor de kin-
deren wordt er voorgelezen. Geïn-
teresseerd in dit vrijwilligerswerk? 
Neem dan een kijkje op de website  
www.wereldbuur.nu. 

Captains dinner bij Open Hof
Aalsmeer -Op vrijdag 17 januari word de eerste Open Hof Keuken in 2014 ge-
houden. Op het menu staat een Captains dinner en de kosten bedragen 4,50 eu-
ro per persoon. Iedereen is van harte welkom in het Baken in de Sportlaan 86 
vanaf 17.45 uur. De maaltijd begint om 18.00 uur en eindigt omstreeks 20.00 uur. 
Het doel van de Open Hof Keuken is elkaar ontmoeten en gezellig samenzijn. Op-
geven kan via de email: diaconie@pgaalsmeer.nl of per telefoon 06-41700923.

Youth Alpha 
voor jongeren
Kudelstaart - Over ruim een week 
start voor jongeren tussen de 17 en 
25 jaar bij de SOW-gemeente Ku-
delstaart een Youth Alpha cursus. 
Gelovig of ongelovig, kerkelijk of bui-
tenkerkelijk, iedereen is van harte 
welkom. Ongeveer tien zondagavon-
den worden verschillende aspecten 
van het christelijk geloof behandeld. 
De eerste avond is op zondag 19 ja-
nuari en de rest sluit daar zoveel mo-
gelijk op aan. Er wordt gestart met 
een maaltijd om 19.00 uur, vervolgens 
is er een praatje over een thema en 
gesprek met elkaar. Onder het genot 
van een drankje met chips kan er nog 
worden nagepraat tot uiterlijk 21.30 
uur. Locatie is de Spil in de Spilstraat 
5. Meer weten over het christelijk ge-
loof en heb je belangstelling om met 
een groep jongeren hierover te dis-
cussiëren? Mail dan naar vandalen@
dsvandalen.nl en meld je aan.

van Mantelzorg Steunpunt begeleidt 
de gespreksgeroepen. Deelname is 
gratis, maar u wordt wel gevraagd 
om u van te voren aan te melden. 
De gesprekgroep is bestemd voor 
alle mantelzorgers woonachtig in de 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Ouder Amstel, 
Uithoorn en stadsdeel Amsterdam-
Zuid. Neem voor aanmelden of voor 
meer informatie contact op met het 
Mantelzorg Steunpunt, telefoon 
0900-1866 of e-mail mantelzorg@
mantelzorg-steunpunt.nl.

KERKDIENSTEN
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Ivar van der Sterre. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. J. Markus uit Hel-
louw en 16.30u. met ds. C.D. Affour-
tit uit Amsterdam.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof woord-
communievering met M. van Zoe-
len. Zondag 10.30u. eucharistie-
viering met L. Seeboldt mmv Kar-
melkoor en14u. Poolse dienst met 
Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. J. Vrijhof. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. eucharistieviering met L. Aarts. 

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 13 januari 20u. bijeenkomst met 
ds. Ab Agtereek.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 14 januari 20u. studies uit het 
Lukas evangelie met H.B. Slagter uit 
Wijk bij Duurstede.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 
10u. gezinsdienst met ds. Jan Martijn 
Abrahamse. Tevens crèche en peuter-
dienst. Leerhuis op 16 januari 20u. in 
Open Hofkerk, ingang Sportlaan.

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met ds. J. Trommel en 16.30u. met 
ds. P.J. den Hertog.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte 
voor Ouderenwerk. Opvang aller-
kleinsten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering. Tevens Heilige Boontjes 
en kinderdienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag 10u. dienst met dhr. R. 
Hondsmerk uit Dordrecht. Organist: 
W. Spaargaren. Om 18.30u. meeting 
point met Wouter Klop.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. F. 
v/d Bosch uit Katwijk. Organist: Jan 
Terlouw. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 
12 januari

Kaartavond bij 
Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 14 janua-
ri houdt buurtvereniging Ons Aller 
Belang weer een gezellige speel-
avond in het Parochiehuis in de 
Gerberastraat. De zaal is open van-
af 19.30 uur. Om 20.00 uur gaan de 
kaarten verdeeld worden. Leden en 
liefhebbers zijn van harte welkom.

Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Aalsmeer - De eerste competitie-
avond van Sjoelclub Aalsmeer in 
2014 zit er al weer op. Afgelopen 
donderdag 2 januari is er al weer 
gegooid. In een internationale be-
zetting, met gastspelers Laura en 
Tomek uit Polen en Briejan uit Bel-
gië, werden er hoge scores behaald. 
Liefst vijf persoonlijke records wer-
den aan flarden gegooid. Dirk Mol 
kwam tot 1258, Bart Feij tot 1328, 
nieuw lid Wim Eijlers tot 1364, Paul 
van den Berg tot 1396 en Petra Hou-
weling gooide boven de 140 gemid-
deld, totaal 1403. De uitslagen: In 
de Hoofdklasse op 1. Albert Geleijn, 
2. Petra Houweling en 3. Hans van 

Leeuwen. In de A-Klasse: 1. Bart Fe-
ij, 2. Paul van den Berg en 3. Wim 
van Leeuwen. In de B-Klasse: 1. Ka-
rin Geleijn, 2. Theo van Leijden en 3. 
Dirk Mol. In de C-Klassse: 1. Jan Ge-
leijn Dzn, 2. Mirjam van den Berg en 
3. Klaas de Vries. De volgende com-
petitieavond is op donderdag 16 ja-
nuari vanaf 20.00 uur in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Aanstaande za-
terdag wordt de eerste voorronde 
voor het NK Individueel in Heems-
kerk gesjoeld, met 16 deelnemers 
van Sjoelclub Aalsmeer. 

Voor informatie en uitslagen zie ook 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Handbal eredivisie
Dalfsen maatje te groot 
voor dames Aalsmeer
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer kregen na de winterstop 
meteen te maken met de zwaarst 
mogelijke tegenstander: landskam-
pioen en koploper Dalfsen. Eerder 
in het seizoen was de uitwedstrijd 
verloren met 42-8. Zaterdag in de 
Bloemhof deden de dames het wel-
iswaar beter, maar de tegenstander 
bleef evengoed een maatje te groot. 
Er was voor een hard werkend FI-
QAS Aalsmeer vanaf het begin al 
geen houden aan: iedere fout werd 
door de snelle ploeg van Dalfsen ge-
nadeloos afgestraft met een break 
out. En zo stond het na tien minuten 
al 2-10. Daarna ging het aanvallend 
iets beter draaien en wisten Sharel-
le Maarse en Samantha de Soet 
een paar mooie doelpunten te ma-
ken, terwijl keepster Bainca Schijf 
wat goede stops verrichtte. Het kon 
niet voorkomen dat de achterstand 
bij rust al aanzienlijk was: 7-22. Na 

de pauze kregen de toeschouwers 
eenzelfde spelbeeld te zien: een snel 
spelend Dalfsen dat de ruimte in de 
FIQAS defensie precies wist te vin-
den en profiteerde van iedere fout. 
Het was dat Bianca Schijf een paar 
keer fraai redde, anders was de 
schade nog groter geweest. Nu wa-
ren het Lisa Endhoven, Malissa v.d. 
Linden en met name Britt Holster 
en de jonge Sheryn Koster die voor 
doelpunten zorgden, maar ondanks 
de inzet bleef de landskampioen een 
maatje te groot. Het werd uiteindelijk 
14-43. Op zondag 12 januari staat 
een uitwedstrijd bij E&O op het pro-
gramma. Aanvang: 15.15 uur. Zater-
dag 18 januari spelen de dames ver-
volgens thuis in De Bloemhof tegen 
Virto/Quintes vanaf 20.30 uur. 



Muziek/Film/Theater
T/m 16 januari:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. 
Vrijdag 10 januari:
* Receptie v/a 16.30u. met dj John 
v/d Polder en party met dj v/a 22u. 
in café de Praam, Zijdstraat.
* Nieuwjaarsdisco voor jeugd 4-12jr 
in De Reede, Rijsenhout, 19-21u.
Zaterdag 11 januari:
* Estafettemiddag 16.30-19.30u. met 
gastdj en Nix te gek 18+ party v/a 
22u. met dj in café de Praam, Zijd-
straat. 
* Drama-komedie Garland en Min-
nelli in Crown Theater, Van Cleeff-
kade 15. Aanvang: 20u.
* X-Ray bluesband in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 22u.
* Jazz met HNK trio in café Bacchus, 
Gerberastraat v/a 21.30u.
Zondag 12 januari:
* CD-party Little Boogie Boy Blues-
band in The Shack, Schipholdijk 
253b v/a 16u.
* Klassiek concert pianoduo Mep-
hesto in Oudkatholieke kerk, Oost-
einderweg 394 v/a 15.30u.
* Concert Jens Lysdal (DK) en Amy 
Speace (USA) in De Oude Veiling, 
Marktstraat v/a 15u.
* De Holland Express met nieuwe 
Nederlandse volksdansen in dorps-
huis De Reede, Rijsenhout v/a 14u.
* Concert Sonority in Welkom Thuis, 
Stommeerweg 91 van 15 tot 17u.
Zaterdag 25 januari:
* Jeugdvoorstelling Jungle Book in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 15u.

Exposities
Vanaf 15 december:
* Expositie ‘Twee Werelden’ in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag tot en met zondag 14-17u.
9 t/m 11 januari:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Werk van Dik 
Box en Heidi Wallheimer.
Zaterdag 11 januari:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
Vanaf 3 december:
* Schilderijen van Jan Faber in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.

Diversen.
Donderdag 9 januari:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Borrel Aalsmeer bijeenkomst in 
The Club, studiocomplex aan Van 
Cleeffkade. Inloop v/a 17u.
* Speelavond BV Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Bingo in de Praam, Zijdstraat, 20u.
* Filmavond bij Vogelvereniging in 
Wellant College, Linnaeuslaan, 20u.
* Kienavond Supporters Vereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Vrijdag 10 januari:
* Nieuwjaarsreceptie SPIE in café 
de Praam, Zijdstraat, 16.30-19u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 11 januari:
* Open huis bij De Werkschuit in 
Baccarastraat 15 van 13 tot 16u.
* Kaartmarathon Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat, 14-20u.
Zondag 12 januari:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in SCW 
gebouw, Konnetlaantje, 9.30-13.30u.
Maandag 13 januari:
* Koppelspeelavond BV Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 14 januari:
* Kaartavond Ons Aller Belang in ‘t 
Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
Woensdag 15 januari:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amaliaan 66 v/a 9.30u. Tevens lunch 
12-13u. en creatieve avond.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Bingo-avond bij BV De Pomp in ‘t 
Baken, Sportlaan v/a 20u.
Donderdag 16 januari:
* Ouderensoos BV Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Speelavond DES in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout v/a 19.30u.
* Lezing ‘Tuinen zonder grenzen’ bij 
Groei & Bloei in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
Vrijdag 17 januari:
* Nieuwjaarsbijeenkomst VVD Aals-
meer in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 
9 met statenlid Cees Loggen, 20u.

Vergaderingen
Donderdag 9 januari:
* Informatief overleg over proces 
bouwprojecten in raadskelder, ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.
* Bijeenkomst Beraad en Raad in 
gemeentehuis vanaf 21u.

AGENDA

Actie, spanning en komedie in bios
Nieuw: ‘The Wolf of Wall 
Street’ in Crown Cinema
Aalsmeer - De film ‘The Wolf of 
Wall Street’ gaat over Jordan Bel-
fort, een handelaar op Wall Street; 
hij groeit van een effectenhandelaar 
tot de absolute top waar in hij ge-
niet van het luxe leven. Al snel raakt 
hij betrokken bij fraude en corruptie. 
De film is gebaseerd op het autobio-
grafische boek van de echte Jordan 
Belfort. In de film wordt deze han-
delaar gespeeld door Leonardo Di-
Caprio. Vanavond, donderdag 9 ja-
nuari, is de première in Crown Cine-

ma Aalsmeer vanaf 19.45 uur. Ook 
vrijdag te zien om 20.45 uur en zon-
dag, maandag en woensdag vanaf 
19.45 uur. Verder deze week: Avon-
tuur met The Hobbit op dinsdag 14 
januari vanaf 19.45 uur, komedie 
Soof op vrijdag 10 januari om 18.45 
uur en de documentaire De Nieuwe 
Wildernis op zaterdag 11 en zon-
dag 12 januari vanaf 20.00 uur. Voor 
meer informatie over films en -tijden 
en reserveren van kaarten: www.
crowncinemaaalsmeer.nl. 

Super gezellig en druk was het tijdens het laatste werkdag feest.

Vele originele activiteiten in 2014
Zaterdag openingsfeest ‘NIX 
te gek 18+’ in de Praam!
Aalsmeer - Een top zesdaagse 
heeft danscafé de Praam achter de 
rug! De kerstdagen, het waanzinni-
ge eindfeest NIX aan te doen 16+, 
en de laatste werkdag. Het waren 
stuk voor stuk super feestelijke en 
gezellige dagen! Kijk voor een kleine 
impressie naar de foto’s op de face-
bookpagina van de Praam. Het team 
van danscafé de Praam bruist van 
de energie en heeft weer vele, leuke, 
gezellige, innovatieve, originele, cre-
atieve en ‘wilde’ plannen voor 2014.
Vanavond, donderdag 9 janua-
ri, is het eerste rondje Praambingo 
in 2014! Mocht je interesse hebben 
om onder het genot van een drank-
je en een hapje een klein gokje te 
komen wagen, meld je dan aan via 
info@danscafedepraam.nl of via fa-
cebook! Vaste presentator Michel 
Wiesener is in ieder geval weer van 
de partij. Vrijdagmiddag 10 janua-
ri is iedereen die ook maar iets met 
de Pramenrace te maken heeft, van 
harte welkom van 16.30 tot 19.00 
uur om samen met het bestuur van 
de SPIE het glas te heffen op het 
nieuwe jaar! Gastdj deze middag is 
Johan van de Polder. Vrijdagavond 
staat Feest DJ Joost vervolgens in 
de startblokken voor Praam’s Party-
night! De Praam wil met de vrijdag-
avonden terug naar de ouderwetse, 

gezellige bruine kroegavonden met 
weinig toeters en bellen, wel regel-
matig top DJ’s en natuurlijk een ser-
vicegericht barteam! Gewoon lekker 
genieten van de start van het week-
end, het gezelschap, een drankje en 
de muziek! Op de zaterdagen gaan 
geregeld thema-avonden en diverse 
activiteiten georganiseerd worden. 
Nu het geslaagde eindfeest ‘NIX 
aan te doen 16+’ achter de rug is, is 
het aankomende zaterdag 11 janua-
ri vanaf 22.00 uur tijd voor het ope-
ningsfeest ‘NIX te gek 18+’ met DJ 
Martijn. In verband met de wijziging 
in de Drank- en Horecawet, waar-
door er vanaf 1 januari geen alco-
hol meer mag worden verkocht aan 
jongeren onder de 18 jaar, is dans-
café de Praam vanaf heden een ge-
legenheid voor 18+ geworden! Deze 
officiële opening gaat goed gevierd 
worden en alle gasten krijgen we-
derom een presentje mee!
En dan om alvast in de agenda te 
noteren: Zaterdag 18 januari vanaf 
22.00 uur het themafeest Dirty Dis-
ney and Fantasy met DJ Michael en 
de Promogirls! En zaterdag 1 febru-
ari De nacht van Oranje! Toch nog 
een traditionele koninginnenacht. 
Dit ter gelegenheid van het officië-
le afscheid van prinses Beatrix op 1 
februari in Ahoy Rotterdam! 

Bacchus heeft de primeur!
KCA Jazz met HNK Trio
Aalsmeer - Ze zijn nog nauwelijks 
twintig jaar en toch speelt het Duit-
se jazztrio HNK de sterren van de 
hemel. Het trio is genoemd naar pi-
anist Felix Hauptmann, bassist Con-
rad Noll en drummer Fabian Kün-
zer. Zij kennen elkaar van de Hoch-
schule für Musik und Tanz in Keulen 
en hebben vier jaar geleden een bij-
zonder hecht trio gevormd. Zij ko-
men naar Aalsmeer op aanbeve-
ling van de pianist Christian Pabst 
die ook in Bacchus debuteerde en 
die inmiddels muziektheorie doceert 
aan het Conservatorium van Am-
sterdam. Het HNK Trio heeft in zijn 
korte bestaan al heel wat gepres-
teerd. Zij hebben hun eerste album 

gemaakt, ‘First Steps’, dat door critici 
als ‘zeer dynamisch en speels’ wordt 
gewaardeerd. In 2011 kreeg het trio 
de Studioprijs van de Deutschland-
funk en een jaar later de eerste prijs 
bij de uitreiking van de European 
Jazz Award in Kaiserslautern. Daar-
na volgden succesvolle optredens 
in jazzclubs en jazzfestivals in heel 
Duitsland. Nu debuteert het HNK 
Trio in Nederland en Bacchus heeft 
de primeur! Het KCA jazzconcert in 
cultureel café Bacchus aan de Ger-
berastraat begint op zaterdag 11 ja-
nuari om half tien ‘s avonds. Toe-
gang: uw gift. Inlichtingen: Pierre 
Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud 
Staps, tel. 0297-325304.

Zaterdag en zondag in The Shack
X-Ray Bluesband live en 
cd-release Hein Meijer
Oude Meer - Zondagmiddag 12 
januari is de presentatie van de 
prachtige, gloednieuwe cd ‘It’s All 
In The Blues’ van Hein Meijer’s Lit-
tle Boogie Boy Bluesband in The 
Shack. Hein is een geweldig muzi-
kant én graag geziene gast, niet al-
leen in The Shack maar in vrijwel in 
iedere club in Nederland! The Shack 
is daarom bijzonder trots dat Hein 
Meijer dit podium heeft gekozen 
om zijn cd release party te houden. 
Door zijn kwaliteiten als frontman, 
zanger én gitarist staat hij hoog 
aangeschreven in de blueswereld. 
Gezegend met een hese donkere 
stem en een van nature opgewek-
te uitstraling weet deze Little Boogie 
Boy steeds meer mensen voor zijn 
muziek te winnen. Samen met zijn 
onmisbare bandleden Jan de Boer 
(bas) en Bert Fonderie (drums) heb-
ben ze onlangs hun nieuwe CD ‘It’s 
All In The Blues’ afgerond. Het is een 
juweeltje geworden, een zeer geva-
rieërd album met blues, soulblues, 
ballads en uptempo blues. De cd is 
geproduceerd door niemand min-
der dan Aad van Pijlen, een oude rot 
in het vak en een levende legende, 
die gespeeld heeft met grote namen 
uit de Nederlandse popgeschiede-
nis, als Livin’ Blues, Jules Deelder, 
Herman Brood, Harry Muskee en 
Himalaya. Het beloofd een gewel-
dig muzikaal feest te gaan worden 
met diverse gastmuzikanten die al-
len hun steentje bij gaan dragen op 
het Shack podium in Oude Meer. De 
hele middag wordt op een profes-
sionele en muzikale manier aan el-
kaar gebreid door ceremoniemees-
ter en DJ Fons Delemarre. Fons is 
muziekliefhebber pur sang, dat hoor 
en zie je als hij bezig is, en bekend 
uit de Leidse scene als DJ en MC. 
Kom kijken, luisteren en genieten. 
De toegang is gratis! De zaterdag 
ervoor, op 11 januari, komt X-Ray 

Bluesband back naar The Shack! X-
Ray Bluesband is een viermans for-
matie die ontstaan is als eerbetoon 
aan een van de grootste en invloed-
rijkste blues-gitaristen aller tijden, 
Stevie Ray Vaughan. Deze ervaren 
blues musici uit het Zuiden spelen 
Texas blues uit het hart en met veel 
passie. Alle bekende meesterstuk-
ken van Stevie Ray Vaughan pas-
seren de revue, van snelle shuffels, 
rauwe powerblues tot gevoelige in-
strumentals, kortom blues die ieder-
een op een of andere manier zal we-
ten te raken, gebracht door een ab-
soluut geweldige band The Shack 
is zaterdag 11 januari geopend om 
20.00 uur, aanvang X-Ray Blues-
band om 22.00 uur. Entree 5 euro. 
Zondag 12 januari open om 15.00 
uur en aanvang Little Boogie Boy 
Blues Band om 16.00 uur. De toe-
gang is gratis. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres is Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer. 

Dramatisch verhaal met komische noot

Show Garland & Minnelli in 
Crown Theater zaterdag!
Aalsmeer - Garland & Minnel-
li komen aanstaande zaterdag 11 
januari optreden in Crown Thea-
ter Aalsmeer. Twee diva’s vertel-
len een dramatisch verhaal met 
een komische noot. Jelka van Hou-
ten speelt één van de drie hoofdrol-
len en schittert in haar Dorothy kos-
tuum als Judy Garland, de overleden 
moeder van Liza Minnelli. Deze rol 
wordt vertolkt door Janke Dekkers 
en ook zij is fantastisch. En dan is er 
nog Theo Nijland, die verschillende 
rollen op zich neemt, waaronder die 
van een aantal exen van beide di-
va’s en daarnaast ook nog eens mu-
zikaal begeleid op piano. Hij heeft 
de teksten van het stuk bewerkt, de 
vertalingen van de liedjes gemaakt 
en veel nieuw materiaal geschre-
ven. De drank en de drugs wor-
den flink besproken in de theater-
productie Garland & Minnelli en er 
gebeurt een heleboel op het podi-
um. Zang, muziek van een driekop-

pige liveband en knap acteerwerk. 
Kijkers in de zaal zullen echt op het 
puntje van hun stoel moeten blijven 
zitten om alle intriges en belabber-
de levens van moeder en dochter te 
kunnen volgen. Het is een aaneen-
schakeling van ellende en terugval, 
waarbij gelukkig toch wel wat te la-
chen valt, door de komische noten 
van Jelka en Theo. De pillen vliegen 
je om de oren, de zakfles met sterke 
drank komt regelmatig tevoorschijn 
en een dronken Judy wordt uitein-
delijk voortreffelijk neergezet door 
Jelka. De voorstelling is bij te wonen 
op zaterdag 11 januari vanaf 20.00 
uur in Crown Theater Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade 15. Een kaartje 
voor Garland & Minnelli kost 23,50 
euro en zijn te bestellen via 0900-
1353 (45 cpm) of info@crownthe-
ater.nl. en, indien nog voorradig, te 
koop aan de kassa. Bezoek de web-
site www.crowntheateraalsmeer.nl 
voor alle informatie.

Expositie leerlingen Annokkee
Amstelveen - De leerlingen van 
Dirk Annokkee, waarvan velen uit 
Aalsmeer en omgeving,hebben 
weer hun jaarlijkse tentoonstelling 
gedurende twee weekenden. Afge-
lopen zaterdag 4 en zondag 5 janu-
ari mochten al vele bezoekers ver-
welkomt worden. Aanstaande za-
terdag 11 en zondag 12 janua-
ri zijn bezoekers eveneens welkom 
van 13.00 tot 17.00 uur. Er zijn leer-

lingen die al jaren les hebben van 
Dirk, maar er is ook werk te bewon-
deren van nieuwe talenten. De stij-
len zijn divers, van abstract tot heel 
realistisch,landschappen, even-
als dieren en portretten. Iedere be-
langstellende is van harte welkom 
bij Ateliers 2005 aan de Van Weer-
den Poelmanlaan in Amstelveen. Er 
is koffie, snert en een drankje aan 
de bar verkrijgbaar.

Pianoduo in Oudkatholieke kerk
KCA Klassiek: Mephisto 
speelt operamelodieën
Aalsmeer - Het succesvolle Belgi-
sche pianistenechtpaar Katrijn Si-
moens en John Gevaert geeft zon-
dagmiddag 12 januari een concert 
in de Oudkatholieke kerk aan de 
Oosteinderweg. Het duo wordt ge-
lauwerd om hun samenspel, waar-
bij ze sprankelende virtuositeit com-
bineren met een intieme sfeer en 
een uitzonderlijk kleurgevoel. Het 
Pianoduo Mephisto leidt de bezoe-
kers langs het prachtige achttien-
de en negentiende-eeuwse opera-
repertoire en brengt een verrassend 
programma van Mozarts virtuoze 

‘Le nozze di Figaro’ naar de heerlijke 
belcanto van Bellini en Donizetti tot 
de magistrale ‘Walküre’ van Wagner. 
Deze opera’s waren een onuitputte-
lijke bron van inspiratie voor de gro-
te pianisten van die tijd. Het publiek 
stond versteld van hoe zij opera’s in 
een virtuoos jasje wisten te steken 
en de piano konden doen zingen als 
nooit tevoren. Het KCA concert be-
gint zondagmiddag 12 januari om 
half vier in de Oudkatholieke kerk, 
Oosteinderweg 394. Losse kaarten 
kosten 15 euro per stuk en zijn ver-
krijgbaar aan de zaal.

Live-muziek in De Oude Veiling
Zondag optredens Amy 
Speace en Jens Lysdal 
Aalsmeer - Amy Speace (USA) en 
Jens Lysdal (DK) zijn aanstaande 
zondag 12 januari te zien en te ho-
ren in De Oude Veiling in de Markt-
straat. De concertmiddag begint om 
15.00 uur met een optreden van sin-
ger en songwriter Jens Lysdal uit 
Denemarken. Daarna is het podium 
voor de Amerikaanse Amy Speace. 
Amy begon haar loopbaan als ac-
trice in het National Shakespeare 
Company in de USA en werkte mee 
aan tal van andere klassieke thea-
terproducties. Het is inmiddels al 
weer wat jaren geleden dat ze acte-

ren inruilde voor een full time zang-
carrière. De legendarische folkzan-
geres Judy Collins hielp Amy met 
de realisatie van haar eerste platen. 
Met haar kristalheldere stem weet 
Amy het publiek voor zich te win-
nen. Haar teksten kenmerken zich 
door een dichterlijke vorm van root-
sy folk muziek. Er zijn stemmen die 
een brug slaan tussen het verleden 
en de toekomst en die mensen met 
elkaar verbinden. Amy is zo iemand, 
een tijdloze artiest, aldus niemand 
minder dan Mary Gauthier. Toe-
gangskaarten te koop aan de zaal. 

Volksdansen in een nieuw 
jasje zondag in De Reede
Rijsenhout - Het Zondagmiddag-
podium presenteert op 12 januari 
vanaf 14.00 uur vrolijke volksdansen 
door de jonge dansers van De Hol-
land Express in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat 14 in Rij-
senhout. De Holland Express brengt 
een nieuwe kijk op Hollandse tradi-
ties en dans. In eigentijdse choreo-
grafieën worden typisch Nederland-
se aspecten belicht. De Holland Ex-
press is ontstaan in 2005 en bestaat 
uit jonge dansers en muzikanten van 
15 tot en met 25 jaar. De leiding van 
de dansgroep probeert een koppe-
ling te maken tussen het traditione-
le erfgoed aan Nederlandse volks-
dansen en hedendaagse thema’s. 
Zo is in de choreografie ‘Nou breekt 
m’n klomp’ te zien dat de klompen 
niet alleen aan de voeten erg nut-

tig zijn. En koning of niet, de Holland 
Express viert nog steeds vol enthou-
siasme en bravoure Koninginnedag 
met de choreografie ‘Oranje Boven’. 
Naast de Holland Express (15-25 
jaar) treedt ook de Holland Express 
Junior (12-16 jaar) op met een aan-
tal choreografieën. De dansen wor-
den begeleid door het eigen orkest, 
de muziek is traditioneel of geschre-
ven door Gerwil Kusters. De chore-
ografieën zijn gemaakt door Guus 
van Kan en Caspar Bik.
Kaarten à 4 euro, inclusief een kop-
je koffie of thee, zijn vanaf een half 
uur voor aanvang verkrijgbaar aan 
de zaal of te reserveren op vrijdag-
morgen van 9.30 tot 11.30 uur bij 
MeerWaarde via 023–5698873. Op 
dit nummer is ook een rit heen en 
terug met de Meertaxi te bestellen.

Hein Meijer (midden) met bandleden 
Jan en Bert. Foto: View on you
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DÉ VIOOLSPECIALIST

Elektrische gitaar
‘Greg Bennett’
                       (zwart)  € 169,-

Stemapparaat
‘Boston’

Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:

Tip:Tip:

Koopje:Koopje:

Kindergitaren
1/2 + 3/4          vanaf  € 55,-

€ 12,95
Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:

Drumstokken
‘Agner’      (set)  € 10,80







Ter inzage

t/m 23012014: transformatorhuisje aan de Kastanjelaan 2 
(Z-2013/050691) (aanwijzen als gemeente-
lijk monument)

t/m 24012014: Apollostraat 66 (het brandveilig gebruik 
van een dagbesteding); Dorpsstraat 15 (het 
brandveilig gebruik van een hotel); Oostein-
derweg 413a (kennisgeving ontwerpbeschik-
king + vaststelling van hogere waarden van-
wege het wijzigen van een winkelruimte in 
2 appartementen + het wijzigen van een 
winkelruimte in 2 appartementen); Turfste-
kerstraat 20 (het brandveilig gebruik (logies-
functie))

t/m 20022014: Haya van Somerenstraat 35a (het brandveilig 
gebruik van BSO Kudelstein)

Voor meer informaTie: www.aalsmeer.nl

gemeenTegids aalsmeer 2014

De gemeentegids 2014 wordt door de hele gemeente in de 
periode van 8 t/m 31 januari 2014 verspreid. 

recTificaTie

Dossier Z-2013/047072: concept-omgevingsvergunning voor 
brandveilig gebruik van een hotel, adres Oosteinderweg 248b.
Dit zou ter inzage liggen vanaf 10 januari 2014 maar dat 
klopt niet. Deze concept-omgevings-vergunning ligt nog niet 
ter inzage.

weT algemene bepalingen omgeVingsrechT 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Drie Kolommenplein 101 (Z-2013/067306), het bouwen 

van een berging en tuinafscheiding;
- Oosteinderweg 248b (Z-2014/000461), het verkleinen 

van een bedrijfswoning en uitbreiden hotel met 5 kamers.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Van Cleeffkade 15 (Z-2013/066331), melding brandveilig 

gebruik t.b.v. restaurant Eetze;
- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/000551), melding brandveilig 

gebruik t.b.v. studio 1.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Mijnsherenweg 45-2 (Z-2013/053503), het bouwen van 

24 bedrijfsboxen (verzonden 2 januari 2014);
- Mijnsherenweg 45-3 (Z-2013/053308), het bouwen van 

5 bedrijfshallen en 8 bedrijfsboxen (verzonden 2 januari 
2014);

- Mijnsherenweg 45-5 (Z-2013/053526), het bouwen van 
14 bedrijfshallen (verzonden 2 januari 2014);

- Mijnsherenweg 45-9 (Z-2013/053509), het bouwen van 
10 bedrijfshallen (verzonden 2 januari 2014);

- Spinradhof 32 (Z-2013/058070), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde (verzonden 30 december 
2013);

- Zonnedauwlaan 38 (Z-2013/059062), het plaatsen van 
een dakkapel (verzonden 30 december 2013).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387 575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

officiële mededelingen
9 januari 2014

gemeenTe aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
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 planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen 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 vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinformaTie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeenTe-info op websiTe
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

afspraken burgemeesTer en weThouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in heT beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

Verlenging beslisTermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Einsteinstraat 115 (Z-2013/060541), het uitbreiden van 

het winkelcentrum (ontvangen 19 november 2013);
- Hornweg 159 (Z-2013/060573), het bouwen van een wo-

ning (ontvangen 19 november 2013);
- Oosteinderweg 398 (Z-2013/061205), het wijzigen van de 

gevels en het vergroten van de entree (ontvangen op 22-
11-2013).

commissie ruimTelijke kwaliTeiT 
(Voorheen welsTandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken. Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

eVenemenTen

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

collecTes

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

9 januari informaTief oVerleg oVer nieuw 
gemeenTelijk proces Voor beoordeling 
bouwiniTiaTieVen

sneller en efficiënter duidelijkheid over 
haalbaarheid bouwinitiatieven 
Donderdag 9 januari om 20.00 uur wordt in een Informatief 
Overleg uitleg gegeven aan gemeenteraadsleden en geïnte-
resseerden over de nieuwe gemeentelijke werkwijze over het 
proces dat bouwprojecten doorlopen. De presentatie vindt 
plaats in de Raadskelder van het Gemeentehuis. Door de 
nieuwe werkwijze kunnen bouwprojecten het proces sneller 
en met minder ambtelijke kosten doorlopen. De nieuwe werk-
wijze geeft sneller duidelijkheid over financiële risico’s bij zo-
wel de initiatiefnemer als de gemeente. Bijkomend voordeel 
voor de gemeente is de administratieve lastenverlichting.

Na de presentatie in het Informatief Overleg behandelt de 
gemeenteraad het raadsvoorstel “Vaststellen planproces ruim-
telijke ontwikkelingen” naar verwachting in haar vergadering 
van donderdag 23 januari.

oVerige lokeTTen en informaTie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

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

serVicepunT beheer en uiTVoering 
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

VerkeersbesluiTen
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

Julia wint IPod Touch door 
invullen jongerenpeiling
Aalsmeer - Dinsdag 7 januari heeft 
wethouder Rik Rolleman een IPod 
Touch overhandigd aan Julia. De 
IPod werd verloot onder jongeren 
die hebben meegewerkt aan de jon-
gerenpeiling in Aalsmeer. De spor-
tieve dertien jarige Julia kwam hier-
bij als winnaar uit de bus. Voor de 
prijsuitreiking had Julia haar twee 
vriendinnen Rosa en Myrthe mee-
genomen. 
Ze heeft eigenlijk geen klach-
ten over Aalsmeer en vindt het fijn 
om hier te wonen. Vooral de week-
markt, het Surfeiland en het Ooster-
bad vindt ze leuk. Wel zouden er wat 
meer winkels met kleding voor de 
jeugd mogen komen in Aalsmeer. 
Wethouder Rik Rolleman: “Voor de 
acties die de gemeente in gang zet 
is het belangrijk om een goed beeld 
te hebben van de leefsituatie en op-
vattingen van jongeren. Ik wil al-
le jongeren daarom bedanken voor 
het invullen van de vragenlijsten. 
Het is goed om te zien hoe actief 
de jongeren zijn en dat het met de 
meesten van hen goed gaat, met de 
aandachtspunten die uit het onder-

zoek naar voren komen gaat de ge-
meente aan de slag.”

Eerste greep resultaten
Ruim 90% van jongeren chatten en 
whatsappen meerdere keren per 
week, 66% spreekt meerdere ke-
ren per week af met vrienden en 
vriendinnen en 77% sport ten min-
ste eens per week. Ook heeft 40% 
een cultureel jongerenpaspoort. In 
Aalsmeer geeft slechts 4% van de 
20 tot en met 23-jarigen aan werk-
loos te zijn. Daarnaast doet één op 
de vijf jongeren vrijwilligerswerk. 
Eind september zijn jongeren (12 
tot en met 23 jaar) in de gemeen-
te benaderd om een enquête in te 
vullen over onderwerpen als school, 
opleiding of werk, vrije tijd, uitgaan, 
sport, gezondheid en veiligheidsge-
voel. In totaal hebben 1.268 jonge-
ren de vragenlijst ingevuld. Op dit 
moment worden de onderzoeks-
resultaten geanalyseerd. Naar ver-
wachting zal in februari 2014 het 
rapport gepresenteerd worden 
waarbij ook de aanbevelingen voor 
het beleid worden gegeven.

De eerste tien van de verkiezingslijst van AB.

Motto ‘Autonoom en Betrokken’
Fractie AB presenteert 
nieuwe kandidatenlijst 
Aalsmeer - De leden van Aalsmeer-
se Belangen hebben op 17 decem-
ber de nieuwe kieslijst voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van 19 
maart 2014 vastgesteld. Zoals een 
paar weken geleden al bekend werd 
gemaakt, zal Gertjan van der Hoe-
ven (41) de lijst – net als bij de voor-
gaande verkiezingen - aanvoeren. 
Op de tweede en derde plaats vol-
gen Helma Persoon en Dick Kuin. 
René Martijn komt op de vier-
de plaats, gevolgd door de huidige 
fractieleden Dirk Stoker, Jop Kluis 
en Danny Tol. Op de plaatsen 8 tot 
en met 11 staan vier nieuwkomers, 
te weten Frits Nisters, Rob Simoons, 
Luc de Horde en Christa Vogelaar. 
Verder op: 12. Theo van der Hoek, 
13. Sietske Bon, 14. Leo van Erp, 15. 
Elbert Huijts, 16. Ria Bouwman, 17. 
Henk Kooij, 18. Arnold Moes, 19. 
Rob Ruijter, 20. Marcel Jongkind, 
21. Michelle Swinkels en 22. In-
grid Bakker-Kuin. Van der Hoeven: 
“Ik vind dat we een prachtige kan-
didatenlijst hebben: een herkenba-

re lijst met ervaren mensen. De ko-
mende vier jaar moeten moeilijke 
maatschappelijke en financiële keu-
zes gemaakt worden. Daarvoor heb 
je ervaring nodig. De eerste 7 kandi-
daten zijn op dit moment al actief en 
hebben samen kennis van alle rele-
vante onderwerpen. Dat vormt een 
mooie basis voor de nieuwe raads-
fractie. Op de plaatsen 8 tot en met 
12 staan talentvolle, nieuwe mensen 
die de komende jaren kunnen gaan 
instromen. De komende drie maan-
den zullen de nieuwe gezichten zich 
verder gaan inwerken en de frac-
tie actief gaan ondersteunen.” Het 
verkiezingsprogramma van AB met 
als motto ‘Autonoom en Betrokken’ 
wordt binnenkort gepresenteerd. 
AB heeft overigens haar ledenaan-
tal in de afgelopen maanden flink 
zien groeien en hoopt in de komen-
de maanden nog meer mensen te 
mogen verwelkomen. Van der Jagt: 
“We zijn blij met onze nieuwe leden 
en zien uit naar een actieve cam-
pagne. U hoort van ons!”

Verfrissende 
duik in de 

Westeinder
Aalsmeer - Niet enkel in het Oos-
terbad werd er door winterharde 
bikkels een frisse nieuwjaarsduik 
genomen. Om 12.00 uur precies 
op 1 januari hebben Kim van Een-
nennaam, Bo van Aalst en Ton Ter 
Horst in het water van de Westein-
derplassen een verfrissende plons 
gemaakt. Schitterend om vanaf het 
fraaie surfstrandje een sprint te ne-
men door het water richting de wa-
tertoren. Ton is trots op zijn buur-
meisjes die de koude weersele-
menten getrotseerd hebben. “Zeg 
nou zelf, het surfstrandje is toch 
de mooiste lokatie voor een nieuw-
jaarsduik?”, besluit de sportieve 
Aalsmeerder.

Nieuwjaarsduik Sportzicht
Aalsmeer - Woensdag 1 januari om 
13.00 uur organiseerde café Sport-
zicht weer haar jaarlijkse Nieuw-
jaarsduik op het surfeiland. Zeven-
tien dappere deelnemers van jong 
tot oud durfde het aan om in het 
koude water van de poel te sprin-
gen. Er kwamen veel mensen kijken 
en aanmoedigen. De deelnemers 
trokken hun zwembroek of bikini 
aan, muts op en waren klaar om te 
duiken. Dit was een zeer koud mo-
ment. Het startsein werd gegeven 
en ze sprongen onder luid gejuich 
van de toeschouwers de poel in. Er 
werd zelfs door een aantal deelne-
mers lekker op en neer gespron-
gen. Ronald v/d Drift wilde ook nog 

frisse duik nemen, hij was er klaar 
voor toen de anderen het water uit 
kwamen. Toen dacht iedereen voor 
het nieuwe jaar nemen we nog een 
duik met z’n allen. En daar gingen 
ze weer. De tweede keer viel te-
gen. Ronald liet zich niet kennen en 
dook er ook twee keer in, kopje on-
der. Iedereen het water uit, een lek-
kere warme handdoek om en dan 
snel naar de warme douches. Deze 
werden beschikbaar gesteld door 
de Windsurfclub Aalsmeer, waar de 
deelnemers zeer blij mee waren. Na 
afloop gingen veel mensen naar ca-
fé Sportzicht voor een lekkere war-
me verse erwtensoep en een drank-
je. Het was een geslaagde duik.

Henk wint bij 
ouderensoos 
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Klaver-

jassen en jokeren staan op het pro-
gramma, er is ook gelegenheid voor 
rummicub en hartenjagen. Het kla-
verjassen op 2 januari is gewonnen 
door Henk van Wichem met 5050 
punten, gevolgd door Daan San-
dee met 5008 en Riet Pothuizen met 
4973 punten. Bij het jokeren behaal-
de Gerard de Wit de hoogste eer 
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Dia-lezing ‘Tuinen zonder 
Grenzen’ bij Groei & Bloei
Aalsmeer - Donderdagavond 16 ja-
nuari is het echtpaar van Liempt uit 
Ede bij Groei en Bloei in buurthuis 
Hornmeer om onder de titel ‘Tuinen 
zonder Grenzen’ te laten zien en 
horen hoe er in Europa getuinierd 
wordt. In 1999 begon een interes-
sant tuinenproject in de grensstreek 
van Frankrijk, Duitsland en Luxem-
burg. In het gebied, waar in het ver-
leden veel conflicten werden uitge-
vochten, sloegen het Duitse Saar-
land en het Franse Moselle de han-
den ineen en werd met steun van 
de EEG gestart met een grensover-
schrijdend project om nieuwe tuinen 
te creëren en zodoende een graan-
tje mee te pikken van het groeien-
de tuintoerisme. Het heeft inmiddels 
24 hedendaagse tuinen opgeleverd 
die nu zo ver volgroeid zijn dat ze 

een bezoek meer dan waard zijn. 
In het Duitse deel van het project, 
waar de tuinen zijn ontworpen door 
landschapsarchitecte Hella Kreisel-
meyer ligt het accent op plantkun-
dige aspecten; in het Franse deel 
van het project ligt het accent op 
het cultureel- industrieel- en histo-
risch erfgoed van de streek en wer-
den de tuinen ontworpen door be-
kende tuinarchitecten. Het cultuur-
verschil tussen de landen, de ver-
schillende aanpak en de combinatie 
van hedendaagse tuinkunst in rela-
tie met het cultureel erfgoed heeft 
een grote variatie in tuinen opgele-
verd. De lezing ‘Tuinen zonder Gren-
zen’ begint 16 januari om 20.00 uur 
in buurthuis Hornmeer in de Roer-
domplaan 3. Leden en belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

IJsclub Oost 
naar museum

Aalsmeer - Vrijdagavond 10 janua-
ri houdt IJsclub Aalsmeer-Oost haar 
jaarvergadering in het Schaats- en 
Mutsmuseum Koud aan de Dijk in De 
Hoef, waar de ontvangst zal zijn door 
Toon en Wil van Kempen, die na een 
korte ledenvergadering het een en 
ander over de schaatshistorie zullen 
vertellen. Daarna kan het schaatsmu-
seum bezichtigd worden. Het vervoer 
naar het museum zal worden ver-
zorgd. Verzamelpunt is Het Ooster-
bad aan de Mr. Jac. Takkade 1, vertrek 
om 19.30 uur. Opgave verplicht en dit 
kan bij voorzitter Jac Pannekoek via 
321746, secretaris Maarten Maarse 
via 325635 of penningmeester An-
ko Splinter via 321479. Aangezien er 
een maximum aantal personen geldt, 
is snel aanmelden een aanrader! 

‘Ut Quakeltje’ op de mat
De Kwakel - In 1948 betrokken 
Bertus Verlaan en zijn hoogzwan-
gere vrouw Tonia als eersten een 
woning in de net gebouwde Mgr. 
Noordmanlaan in De Kwakel. Kort 
daarop beviel Tonia van zoon Berry, 
die daarmee de eer te beurt viel om 
als eerste in de Mgr. Noordmanlaan 
geboren te worden en tevens als 
5000ste ingezetene van Uithoorn in-
geschreven te worden. Als felicitatie 
ontving het jonge gezin een vlees-
pakket van de gemeente, een zilve-
ren bestek van Sparnaay en 100 eu-
ro van de Boerenleenbank. Nu, 65 
jaar later, staat de Mgr. Noordman-
laan op de nominatie om gesloopt te 
worden. Stichting De Kwakel Toen & 
Nu besteedt aandacht aan 65 jaar 
Mgr. Noordmanlaan met onder an-

dere de tuin van ome Toon de Wit 
en de speeltuin Jong Leven in haar 
nieuwe papieren verschijningsvorm 
‘Ut Quakeltje’, een blad voor dona-
teurs en sponsors dat één maal per 
jaar verschijnt en dat een aantal 
dorpse onderwerpen belicht. In de-
ze eerste editie komen verder onder 
meer 100 jaar tuinbouw in De Kwa-
kel, historie en nieuwbouw in De 
Oker en het ontstaan van de Noord-
Zuidroute aan bod. Overigens is de 
website www.de-kwakel.com toe-
gankelijk voor nog veel meer infor-
matie over De Kwakel. Ook kunnen 
bezoekers zelf een bericht achterla-
ten in het gastenboek of een eve-
nement aanmelden in de activitei-
ten agenda.
Foto: JA-Pictures.

Dirk Plasmeijer overhandigt het eerste exemplaar van ‘Ut Quakeltje’ aan Ber-
ry Verlaan. Foto: JA-Pictures

Cursussen voor jong en oud
Open Dag De Werkschuit
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
11 januari tussen 13.00 en 16.00 uur 
houdt stichting de Werkschuit open 
huis in haar gebouw aan de Bacca-
rastraat 15. Bij de Werkschuit wor-
den allerlei creatieve cursussen ge-
geven aan zowel jongeren als vol-
wassenen. De cursussen worden 
gegeven door beeldend kunste-
naars en andere gekwalificeerde 
docenten. In de lessen aan volwas-
senen ligt het accent op de beel-
dende vorming. Bij de jeugd ligt 
het accent meer op de creatieve 
ontwikkeling. Tijdens de open dag 
kan iedereen zich laten informe-
ren over de diverse, creatieve mo-
gelijkheden bij de Werkschuit. On-
der andere kunnen cursussen Digi-
tale fotografie met Louise Prins, Te-
kenen en schilderen met Lia Ouds-
hoorn, Edelsmeden met Theo van 
Dieren, Portret tekenen en schilde-
ren met Gea van Diemen en Vilten 
voor beginners en gevorderden ge-
volgd worden. De nieuwe cursuspe-
riode start de week van 27 januari 
en loopt tot juni. In maart start een 
cursus Tegel- en glasmozaïek. Tij-
dens de open dag is inschrijven voor 
een cursus reeds mogelijk. Voor de 

kinderen die zich deze middag in-
schrijven is er een leuke attentie. Ze 
mogen verder ook aan de slag met 
de verfkwast en/of brooddeeg. De 
Werkschuit organiseert overigens 
ook creatieve verjaardagspartijtjes 
voor jongens en meiden. Ook hier-
over wordt desgevraagd informatie 
gegeven tijdens de open dag.
Voor inlichtingen en aanmelding: 
Margot Tepas, tel. 0297-340150, 
Marion Buckert, tel. 06-11864861 
of via email: margot.tepas@printex-
int.com. Voor algemene informatie: 
www.gklein.org/wsa.

Grote variatie in clubgebouw SCW
Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Ook in het nieuwe jaar 
organiseert vogelvereniging De Rij-
senvogel op zondag 12 januari weer 
een vogelbeurs. Die vindt plaats 
in het gebouw van voetbalvereni-
ging SCW aan het Konnetlaantje. 
Belangstellenden zijn welkom tus-
sen 9.30 en 13.30 uur. De entree is 
slechts 50 eurocent, kinderen onder 
de tien mogen onder begeleiding 
zelfs gratis naar binnen. Leden van 
de Rijsenvogel bieden hun zelf ge-
kweekte vogels te koop aan, waar-
onder een grote variatie aan tropi-

sche vogels en diverse soorten gro-
te en kleine parkieten. Ook niet le-
den mogen hun vogels te koop aan-
bieden op deze beurs. En wie pro-
blemen met het kweken van vo-
gels heeft of wil beginnen met deze 
hobby kan altijd voor meer informa-
tie terecht bij leden van de vereni-
ging. Op de beurs worden boven-
dien voor diverse soorten vogelvoer 
en vogelaccessoires te koop aange-
boden. Voor verdere informatie kan 
de website www.derijsenvogel.com 
bekeken worden.

Buurtsche borrel dik succes
Aalsmeer - Het bestuur van buurt-
vereniging Ons Aller Belang had be-
sloten om, ter herdenking van de 
opening van het speeltuintje in1993 
op de Uiterweg, een borrel voor zich-
zelf en haar coterie te organiseren 
op 28 december om 16.00 uur. Lo-
catie het speelplaatsje. Maar wat 
bleek. Zoals zo vaak gebeurt in de 
boze buitenwereld, gebeurt nu ook al 
op de Uiterweg. Een lek. Meer spe-
cifiek een huis-aan-huis-lek. Wat be-
doeld was als een intiem samenzijn 
met gelijkgestemden ontaardde in 
een slemppartij van ongekende om-
vang. Het was buitengewoon gezellig 
en naar schatting hebben een kleine 
150 buurtbewoners en een enkele in-
filtrant van het lek gebruik gemaakt. 
Een ieder liet zich de knakworst en 
stoofpeertjes en, niet te vergeten, de 
dranken goed smaken. Er was alleen 
cola en spa over. De zaak dreigde 
nog even volledig te escaleren toen 

de bodem van het glühweinvat in 
zicht kwam. De organisatie heeft dit 
echter door adequaat optreden we-
ten te voorkomen. Er was geen wan-
klank te bespeuren en ook het weer 
werkte geweldig mee. Alleen na de 
toespraak van voorzitter Klaas, waar-
in hij aan dit gegeven refereerde, viel 
er een klein buitje. Zo zie je maar 
weer. Zeggen dat het goed weer is, is 

Nieuwe computer, 
nieuwe start
Aalsmeer - ‘Weet u zéker dat mijn 
boekhoudbestand wordt overge-
zet?’ ‘Ja mevrouw, echt waar.’ ‘En 
raak ik écht mijn emailbestand met 
adressen en alle mappen waar za-
kelijke afspraken en dergelijke in 
staan, niet kwijt?’ ‘Nee mevrouw, 
ik beloof het, dat zet ik over, echt, 
het komt allemaal goed.’ Met de-
ze geruststellende gedachte heb ik 
de keuze gemaakt voor een nieu-
we pc en laat ik mijn oude achter bij 
de computermeneer. Ook overtuig-
de hij mij er nog even van dat Win-
dows 8.1 precíes hetzelfde werkt 
als Windows 7. Oké, fijn. Donder-
dag was het dan zover; een nieuw 
jaar, nieuwe ronden, nieuwe kansen 
én een nieuwe computer. Het be-
gon al met een uitspraak van de pc-
man. ‘Uhh.. tja, het is met uw boek-
houdprogramma nog niet gelukt en 
u moet zelf uw emailbestand nog 
wel overzetten.’ ‘Oh?’ zeg ik, ‘dat is 
toch het enige dat ik gevraagd had, 
omdat ik daar zelf niet zo handig in 
ben?’ Thuis had ik gelukkig al alle 
foto’s en documenten op mijn ex-
terne harde schijf gezet, zo ver gaat 
mijn kunnen gelukkig nog. Nog wat 
uhh’s en tja’s erachter aan, maar als 
ik er niet uit kwam mocht ik uiter-
aard bellen. 
Nou bellen met hem had to-
taal geen zin, dus heb ik persoon-
lijk een hele ochtend met de help-
desk van het boekhoudprogram-
ma aan de telefoon gehangen, wat 
over en weer gemaild en gelukkig, 

M iranda’s
omentenm dát doet het. Daarna een aardige 

buurman gevraagd om een tool er-
op te zetten zodat Windows 8.1 pre-
cies lijkt op het besturingssysteem 
van Windows 7, want het is dus, in 
tegenstelling van wat de pc-man 
zei, totáál anders! De zaterdagmid-
dag was ingeruimd voor alweer een 
handige jongen, die ik heb laten ko-
men om mijn emailprogramma over 
te zetten. Met een paar drukken op 
wat knoppen en wat gemopper over 
het besturingssysteem (‘Hoe kon je 
nu Windows 8 nemen joh, dat is zo 
gebruiksonvriendelijk’) was het ein-
delijk voor elkaar. Natuurlijk moest 
ik deze jongeman wat betalen voor 
zijn diensten en ik heb nog overwo-
gen om dat rekeningetje te decla-
reren bij de firma waar ik dat ding 
vandaan heb, want daar heb ik no-
tabene overzettingskosten aan be-
taald terwijl dat absoluut niet ge-
beurd is, maar de energie die die 
irritatie met zich mee zou gaan 
brengen, stop ik liever in een an-
der doel. Namelijk mezelf. Ik ga vol-
gende week een week intern vas-
ten. En daar heb ik genoeg energie 
voor nodig! Het is niet speciaal een 
goed voornemen dat vasten, want 
dat doe ik ieder jaar een weekje. 
Even de batterij opladen en een li-
chamelijk reset ondervinden. Heer-
lijk, wat heb ik daar, na al dat com-
puterleed, extra zin in! Sommige 
mensen vragen mij weleens: ‘Hoe 
kan je je daar nou op verheugen, 
een week totaal niet eten?’ En er-
achteraan: ‘En daar moet je dan ook 
nog voor betalen?!’Tja, als je mij vol-
gende week vrijdag herboren terug 
zou zien komen naar man en kind, 
dan weet je waar ik het voor doe. 
Het is ontspanning ten top en ik ga 
er enorm van genieten. Vanachter 
mijn nieuwe PC (wel een mooi ding 
trouwens) proost ik met een lek-
ker fruitsapje, op ieders gezondheid 
voor het nieuwe jaar! Ja óók op die 
van de pc-meneer.. 

Filmavond bij 
Vogelvereniging

Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 9 januari, houdt Vogelvereni-
ging Aalsmeer haar maandelijk-
se contactavond. Deze avond wordt 
de nieuwe dvd ‘The life of birds’ ver-
toond waarin de beroemde David At-
tenborough de wereld over is gereisd 
en de meest uiteenlopende vogels 
toont. Iedereen is welkom, breng dus 
mede vogelliefhebbers mee. De film-
avond is in het Wellantcollege MBO 
aan de Linnaeuslaan 2 en begint om 
20.00 uur. Voor inlichtingen: G. Goe-
ijenbier, tel. 06- 10666878.

Sven Ratzke is groots!
Aalsmeer - De toon werd onmid-
dellijk gezet. “Welkom in uw eigen 
bordeel”, Sven Ratzke liet zondag 
5 januari in het intieme theater Ex-
clusief bij Bob & Gon de sterren van 
weleer stralen met zijn programma 
Diva Diva’s. “Ik neem u mee naar de 
jaren zestig toen erotiek nog erotiek 
was.” De wijze waarop hij in zijn gla-
mourcabaret Marlene Dietrich tot 
leven bracht was weergaloos, het-
geen evenzo telde voor Zara Lean-
der, Eartha Kitt, Anita Ekberg, Ni-
na Simone, Judy Garland, Dalida 
en niet te vergeten onze eigen aller 
Ramses Shaffy. Met heerlijke rod-
dels en anekdotes wist hij het pu-
bliek vanaf de eerste tot aan de laat-
ste seconde te vermaken. Wat een 
energie en dan die expressie! Wer-
kelijk een oogverblindende ver-
schijning in de witte smokingcrea-
tie compleet met boa. Sven is groots 
en van een klasse apart! Hij kan heel 
veel met zijn stem, schijnbaar moei-
teloos verandert hij van toonhoog-
te, van langzaam naar snel met een 
ongelooflijke lichaamsbeheersing 
waar je als toeschouwer bijna niets 
van snapt en alleen maar met be-
wondering naar kan luisteren en kij-

ken. Geweldig is  ook zijn vaste pi-
anist en arrangeur Charly Zastrau, 
echt een man uit duizenden. Hoe 
hij Ratzke begeleidt grenst aan het 
ultieme. Sven Ratzke kwam op ver-
zoek van velen terug naar het thea-
ter en hij wil dat blijven doen. Geen 
betere pleitbezorger voor ‘Exclusief 
bij Bob & Gon’ dan Ratzke. Hij houdt 
van dit theater omdat hij de sfeer zo 
bijzonder vindt en bovendien zo dol 
is op Bob, zijn favoriete gastheer, die 
hij op een onnavolgbare wijze in het 
zonnetje zetten. ‘Exclusief bij Bob & 
Gon’ is een waarborg aan het wor-
den voor een heerlijke uitgaanszon-
dagmiddag. Zondag 2 februari zal 
de zaal ongetwijfeld opnieuw mud-
jevol zitten wanneer het Aalsmeerse 
echtpaar Martijn Schok en Gretha 
Holtrop met hun programma: ‘de 
geschiedenis van de Boogie Woo-
gie’ hun opwachting maken. Reser-
veren is noodzakelijk. Kan via www.
crowntheateraalsmeer.nl of loop de 
cadeauwinkel Espago in de Ophe-
lialaan 105 binnen, ontmoet gast-
vrouw Gon en bestel bij haar uw 
kaarten of abonnement.

Janna van Zon

recensie

Collecteer mee voor de 
Hersenstichting in Kudelstaart
Aalsmeer - Van 27 januari tot en 
met 1 februari wordt de collecte van 
de Hersenstichting gehouden. Voor 
deze collecte is de Hersenstichting 
op zoek naar collectanten. De Her-
senstichting zet zich in voor ruim 4 
miljoen mensen met een hersen-
aandoening. Hieronder vallen onder 
meer hersenletsel, beroerte, demen-
tie, autisme, hersentumor, de ziek-
te van Parkinson en ADHD. Daarom 

wordt uw hulp gevraagd tijdens de 
collecteweek in Kudelstaart. U kunt 
zelf aangeven in welke straat en 
hoeveel uur u wilt lopen. Wat u ook 
doet, u helpt uw medemens ermee. 

Twee uurtjes collecteren voor 4 mil-
joen mensen, is een kleine moei-
te voor een groot effect. Opgeven 
kan bij de collectecoördinator me-
vrouw P. Beumer via 0297-367915 

vragen om moeilijkheden. Veel aan-
wezigen hebben van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om een machti-
ging voor de inning van de contribu-
tie af te geven. Nog steeds niet alle 
leden hebben deze stap gezet, maar 
het bestuur blijft jagen. Ook zijn er 
weer enkele e-mailadressen opge-
geven, maar daarvan mist het be-
stuur er ook nog veel. Daarom nu via 
deze weg het verzoek om uw e-mail 
adres door te geven aan buurtvereni-
ging.uiterweg@gmail.com. 

of via het hoofdkantoor van de Her-
senstichting in Den Haag: 070-360 
48 16. Meer informatie is te vinden 
op www.hersenstichting.nl.

Alle lof voor mr. Boogie 
Woogie en ‘zijn’ band!
Aalsmeer - Weer op het podium, dit 
keer niet in de Oude Veiling, maar 
in Bacchus en niet met saxofonist 
Wouter Kiers, maar met pianist Eric-
Jan Overbeek: Gitarist Chris C. Cle-
mens en bassist Ab Hansen. De 
twee muzikanten uit Aalsmeer trak-
teerden ook dit keer het publiek op 
hun muzikale kwaliteiten met zowel 
verrassende solo’s als prima samen-
spel als band. Natuurlijk draaide het 
in het bomvolle culturele café om 
mr. Boogie Woogie, pianist Eric-Jan 
Overbeek, maar ook hij liet blijken 
het leuk te vinden om met deze he-
ren muziek te mogen maken. Overi-
gens is mr. Boogie Woogie toch wel 
echt een waanzinnige pianist met 
ook nog een geweldige zangstem. 

Naast gitaar en bas werd de band 
versterkt door drums en ook deze 
muzikant verdient een groot compli-
ment. Drummer John Klaver bracht 
opzwepende ritmes, liet zich inspi-
reren door zijn collega’s (en anders-
om) en ook hij liet het publiek mer-
ken plezier te hebben in muziek ma-
ken met elkaar. Het optreden kreeg 
nog een extra Aalsmeers tintje: 
Saxofonist Joran van Liempt speel-
de enkele nummers mee en, ook uit 
Aalsmeer, zangeres Ingrid Zonne-
veld werd gevraagd de microfoon 
ter hand te nemen en net als Joran 
liet zij zien zich prima thuis te voe-
len op het podium en tussen Eric-
Jan, Chris, Ab en John. Een gewel-
dig eerste live-optreden in 2014!
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Cees Loggen bij 
VVD Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 17 janua-
ri houdt de VVD Aalsmeer voor be-
langstellenden een nieuwjaarsbij-
eenkomst. Deze wordt gehouden 
in het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat 9 en begint om 20.00 uur met 
een informele ontvangst en natuur-
lijk een proost op het nieuwe jaar. 
Het bestuur en de fractie zijn ver-
heugd dat fractievoorzitter van de 
VVD in de Provinciale Staten van 
Noord-Holland, Cees Loggen, be-
reid is gevonden om op deze avond 
een inleiding te houden over de ac-
tuele politieke zaken in de regio.

Politie zoekt 
eigenaar fiets!

Aalsmeer - Op donderdag 2 janu-
ari is in de avond een man door de 
politie aangehouden die in het be-
zit was van een gestolen fiets. De 
man had de afgesloten fiets kort te-
voren weggenomen vanuit een fiet-
senrek aan de Ophelialaan ter hoog-
te van nummer 124. De eigenaar 
van de fiets heeft zich echter nog 
niet gemeld. Om de aangehouden 
man goed te kunnen vervolgen, wil 
de politie graag in contact komen 
met de eigenaar van de zwartkleu-
rige fiets, merk Barok, Opoe-model. 
De eigenaar kan met de sleutels van 
het slot aantonen dat de fiets van 
hem of haar is waarop het rijwiel kan 
worden teruggegeven. Melden kan 
bij het politiebureau aan de Dreef.

Jas met inhoud 
verwisselt
Aalsmeer - Tijdens de viering van 
de laatste werkdag, op maandag 30 
december, zijn er waarschijnlijk on-
bedoeld enkele jassen van eigenaar 
gewisseld bij Vleghaar in de Chry-
santenstraat. 
Het was behoorlijk druk en alle jas-
sen werden door de bezoekers over 
elkaar gehangen en op elkaar neer-
gelegd. Inwoner Stolk was één van 
de bezoekers en is één van de ge-
dupeerden. Hij doet bij deze een 
oproep om zijn kledingstuk terug te 
krijgen. In ieder geval de inhoud van 
zijn jaszak: “Wie heeft er op 30 de-
cember bij Vleghaar de verkeerde 
jas meegenomen? Hier zaten tevens 
mijn scooter- en kentekenpapieren 
in. Bellen kan naar 06-41407999.”

Reparatie toegangshek van 
het Boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Het vernielde toe-
gangshek van het Boomkwekers-
kerkhof wordt vandaag, donderdag 
9 januari, gedemonteerd en voor 
reparatie naar een werkplaats ver-
voerd. Als alles volgens planning 
verloopt wordt het gerepareerde 
hek na ongeveer drie weken weer 

teruggeplaatst. Het hek is gesneu-
veld, toen bij een najaarsstorm een 
monumentale boom op het hek is 
gevallen. 
De resten van de boom worden als 
het even kan weer nuttig gebruikt. 
In ieder geval wordt de boom in de 
week van 13 januari verwijderd.

Eerste contracten jongeren 
voor huren van woningen 
Aalsmeer - In de loop van 2013 is 
besloten dat Eigen Haard jongeren-
woningen in Aalsmeer uitsluitend 
met een jongerencontract verhuren. 
De woningen worden alleen aange-
boden aan jongeren tot 23 jaar en 
worden door Eigen Haard voor die 
doelgroep goedkoop gehouden. De 
eerste contracten zijn nu getekend. 
Wethouder Rik Rolleman: “Met het 
jongerencontract mag de jonge-
re er totdat hij 26 jaar is blijven wo-
nen. Daarna krijgt hij nog maximaal 
een half jaar de tijd om een ande-
re woning te vinden. Dus met 26,5 
jaar moet hij/zij de woning verlaten. 
In de tijd dat hij huurt blijft zijn in-

schrijfduur doorlopen. Normaal ge-
sproken wordt een inschrijfduur als 
je een woning accepteert beëin-
digd.” Met het tijdelijk jongeren-
contract wordt de woning behou-
den voor de doelgroep. Op dit mo-
ment zijn er nu 12 jongerenwonin-
gen met een jongerencontract ver-
huurd. Drie woningen zijn wel ge-
adverteerd maar nog niet verhuurd. 
Het jongerencontract is één van de 
maatregelen die de gemeente met 
Eigen Haard heeft afgesproken om 
de doorstroming te bevorderen. 
Hierdoor worden er geen woningen 
bezet door huurders waar deze niet 
voor bedoeld zijn.

Nieuwe Aalsmeerderlaan 
in Beraad vanavond
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 9 
januari, wordt een extra bijeenkomst 
van het Beraad en de Raad gehou-
den in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De avond vergaderen be-
gint later dan anders, om 21.00 uur 
nemen burgemeester, wethouders 
en raadsleden plaats achter de ta-
fels. Het Beraad begint met de be-
handeling van het uitvoeringspro-
gramma Woonvisie Aalsmeer. Vervol-
gens wordt gesproken over de wijzi-
ging in het masterplan ‘De tuinen van 
Aalsmeer’ met betrekking tot de aan-
leg van de Aalsmeerderlaan, voor-
heen de Noordvork. In 2013 is gezien 
de financiële context besloten deze 
nieuwe weg soberder en doelmatiger 
te realiseren. Het wegvak wordt aan-
gelegd langs het Bielzenpad op een 
lager niveau. Verder krijgt de nieu-
we Aalsmeerderlaan tussen de N196, 
de Stommeerkade en de Ophelialaan 
drie kruispunten, twee voor de ont-
sluiting van woningen en één krui-
sing ter ontsluiting van bedrijventer-
reinen. De fietsroute op het Spoorlijn-
pad gaat verbonden worden met een 
vrijliggend fietspad langs de nieuwe 
Aalsmeerderlaan met het bestaan-
de fietspad langs de burgemeester 
Kasteleinweg. De bestuurders noe-
men de nieuwe, aan te leggen weg 
belangrijk voor het lokale verkeer en 
een randvoorwaarde voor het herin-

richten van de N196. In de afgelopen 
jaren zijn 25 percelen verworven, dan 
wel onteigend, om de aanleg moge-
lijk te maken. Vanuit dit perspectief 
vindt de gemeente dat media dit jaar 
aangevangen moet worden met de 
eerste werkzaamheden. 
Rijden over de nieuwe Aalsmeerder-
laan kan, als een en ander volgens 
planning verloopt, vanaf de twee-
de helft van 2015. De wijziging wordt 
voor de eerste maal in het Beraad 
besproken. De behandeling in twee-
de termijn en de besluitvorming gaan 
plaatsvinden in de Raad van 23 janu-
ari. 

Fort en Schipholparkeren
Na een korte pauze wordt aangevan-
gen met de Raad met hierin drie on-
derwerpen, die op de agenda ston-
den van 19 december, maar die door 
tijdsgebrek onbehandeld ofwel on-
beslist zijn gebleven: Haalbaarheids-
onderzoek herontwikkeling Fort Ku-
delstaart en het verzoek van het col-
lege om 50.000 euro te onttrekken uit 
het Woonfonds voor uitkoop van het 
Shell LPG-vulpunt om startersappar-
tementen te kunnen bouwen in het 
project Dorpshaven. Tot slot wordt de 
raad gevraagd groen licht te geven 
voor de notitie ‘Beleidsplan Schiphol-
parkeren’. De vergaderavond is open-
baar. Belangstellenden zijn welkom. 

Sneller en efficiënter duidelijkheid over haalbaarheid 

Gemeentelijke proces voor 
bouwinitiatieven nu beter
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 9 
januari, om 20.00 uur wordt in een 
Informatief Overleg uitleg gegeven 
aan gemeenteraadsleden en geïn-
teresseerden over de nieuwe ge-
meentelijke werkwijze over het pro-
ces dat bouwprojecten doorlopen. 
De presentatie vindt plaats in de 
Raadskelder van het gemeentehuis. 
Door de nieuwe werkwijze kunnen 
bouwprojecten het proces sneller en 
met minder ambtelijke kosten door-
lopen. De nieuwe werkwijze geeft 
sneller duidelijkheid over financiële 
risico’s bij zowel de initiatiefnemer 
als de gemeente. Bijkomend voor-
deel voor de gemeente is de admi-
nistratieve lastenverlichting. De ge-
meente maakt in de aanvragen voor 
zogenaamde ruimtelijke ontwikke-
lingen onderscheid tussen particu-
liere initiatieven(groot en klein) en 

ontwikkelingen op gemeentelijke 
grond. Voor deze verschillende bou-
winitiatieven zijn verschillende plan-
processen ontwikkeld. Nieuw is dat 
de ambtelijke kosten voor het bege-
leiden van bouwinitiatieven al van 
te voren duidelijk zijn en dan ook in 
één keer worden geïnd bij de aan-
vrager. 

De functionele, ruimtelijke, milieu-
technische, financiële en maat-
schappelijke randvoorwaarden van 
een bouwinitiatief worden aan de 
voorkant gesteld en niet meer ge-
durende het proces. De participa-
tie (informeren en consulteren) met 
belanghebbenden gebeurt ook al bij 
de start van het bouwinitiatief. Wet-
houder Gertjan van der Hoeven: “De 
nieuwe werkwijze voor de beoor-
deling van bouwinitiatieven heeft 

voordelen voor zowel de indiener 
van een bouwinitiatief als voor de 
gemeente. De indiener krijgt snel-
ler bericht over de haalbaarheid van 
zijn initiatief en heeft ook eerder 
duidelijkheid over de gemeentelij-
ke kosten en randvoorwaarden voor 
zijn bouwproject. Voor de gemeente 
is het voordeel dat zij geen financi-
eel risico meer loopt omdat alle ge-
meentelijke kosten al bij de start van 
het bouwproject worden berekend 
en geïnd. Bovendien hoeft de ge-
meenteraad met deze nieuwe werk-
wijze minder voortgangsbesluiten te 
nemen over grote bouwprojecten.” 
Na de presentatie in het Informatief 
Overleg behandelt de gemeente-
raad het raadsvoorstel “Vaststelllen 
planproces ruimtelijke ontwikkelin-
gen” naar verwachting in haar ver-
gadering van donderdag 23 januari.

‘Zooitje’ in Dorpsstraat slopen!
Aan de fractievoorzitters van de ge-
meenteraad: Sinds ruim tien jaar 
staat de kwekerij van Piet aan de 
Dorpsstraat leeg, is verkocht en ver-
waarloosd. Inmiddels is de woning 
door brand verwoest. Niet alleen dat 
het geen gezicht is als je Aalsmeer 
binnen komt rijden, maar het levert 
ook gevaar op voor de omgeving. Bij 
veel wind verwaaien het losliggend 
glas en de roeien van de kassen, de 

pannen en andere delen van de wo-
ning, hetgeen een ontoelaatbare si-
tuatie veroorzaakt. Wij verzoeken u 
dringend niet alleen hier uw aan-
dacht te geven, maar ook tot dwin-
gende maatregelen tegen de eige-
naar te ondernemen om het ‘zooitje’ 
te slopen en te egaliseren.
Berghoef Accountancy
Dorpsstraat 99, Aalsmeer
www.berghoef.nl.

ingezonden

Gezellig druk was het op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Er werden 
vele handen geschud en een behoorlijke hoeveelheid zoenen zijn uitgedeeld. 
Maar, er was ook een kritische en felle noot: Burgemeester Jobke Vonk gaf 
tijdens de nieuwjaarsreceptie aan de overlast door een groep jongeren in Ku-
delstaart serieus aan te zullen gaan pakken.Klaar met tolereren!

Duizenden euro’s schade oud en nieuw

Gemeente klaar met overlast 
door jongeren in Kudelstaart
Aalsmeer - De oud en nieuw vie-
ring in de gemeente is over het al-
gemeen prima verlopen. Er zijn bij 
de politie wel enkele klachten bin-
nen gekomen over vuurwerkover-
last, maar ongeregeldheden heb-
ben zich niet voorgedaan. Tenmin-
ste niet in het Centrum, niet in de 
Stommeer, niet in Oosteinde en 
in eerste instantie ook niet in Ku-
delstaart. De politie had groots in-
gezet bij het vreugdevuur hier, wat 
door zeker 150 personen is be-
zocht en een heel gezellig verloop 
kende. Een groep van tien tot vijf-
tien jongeren heeft echter dezelf-
de nacht een groot aantal vernielin-
gen gepleegd. Zo hebben ze in het 
winkelcentrum een vuilcontainer in 
de brand gestoken en deze van de 
helling richting parkeergarage ge-
duwd. Ook hebben ze een winkel-
ruit laten sneuvelen door hier vuur-
werk op te plakken en aan te steken 
en zijn een groot aantal bushokjes 
vernield. De totale schade loopt in 
de duizenden euro’s. In ieder geval 
minimaal 10.000 euro en dit alleen 
in Kudelstaart. De gemeente is meer 
dan klaar met de overlast veroor-
zaakt door jongeren in Kudelstaart. 
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder 

reageerde in haar nieuwjaarstoe-
spraak afgelopen maandag 6 janu-
ari enigszins furieus. “De afgelopen 
maanden heeft de gemeente in tal 
van gespreken met bewoners, met 
jongeren, met winkeliers, met ou-
deren in de seniorenwoningen, met 
basisschool De Graankorrel en met 
de ESA nieuwe stappen proberen te 
zetten. Helaas moeten we nu con-
stateren dat met Oud en Nieuw een 
deel van de Kudelstaartse jongeren 
het nodig vond om met zeer zwaar 
vuurwerk behoorlijk ernstige scha-
de aan te richten in en rondom het 
winkelcentrum. We werken hard 
aan het nog verder aanscherpen 
van het beleid, want dit tolereert he-
lemaal niemand.” 
Vonk heeft vorige week direct con-
tact gezocht met de Officier van 
Justitie en de commandant van de 
politie. “Met hen wil ik samen be-
kijken wat te doen valt aan dit bij-
na-criminele gedrag van een klei-
ne losgeslagen groep jongeren.” De 
komende weken gaat de gemeen-
te en betrokken instanties weer in 
gesprek met bewoners en onder-
zocht gaat worden of er vuurwerk-
verbod van kracht kan worden voor 
het centrumgebied van Kudelstaart. 

CDA Aalsmeer en Kudelstaart 
zet veiligheid hoog op agenda
Aalsmeer - “Veiligheid: overal en 
voor iedereen!’’ Zo sloot lijsttrekker 
Robbert-Jan van Duijn van het CDA 
Aalsmeer en Kudelstaart zijn speech 
af tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
zaterdag 4 januari. De drukbezoch-
te bijeenkomst werd vanwege het 
thema ‘veiligheid’ gehouden bij het 
Aalsmeerse bedrijf Paraat. CDA-
fractievoorzitter Jaap Overbeek heeft 
inmiddels aan het college van bur-
gemeester en wethouders vragen 
gesteld over vuurwerkoverlast tij-
dens de afgelopen jaarwisseling. Het 
is een goed gebruik van het plaatse-
lijke CDA om de nieuwjaarsreceptie 
te combineren met bedrijfsbezoek. 
In aansluiting op het focuspunt ‘Vei-
ligheid: overal en voor iedereen’ uit 
het programma van het CDA voor de 
verkiezingen van de gemeenteraad 
op 19 maart aanstaande, werden de 
ruim vijftig bezoekers welkom gehe-
ten bij Paraat op het bedrijventerrein 
Hornmeer. Paraat levert met produc-
ten en diensten een bijdrage aan het 
verhogen van de veiligheid. Lijsttrek-
ker Van Duijn betrok bij het thema 
‘veiligheid’ alle generaties. “Dit kabi-
net wil dat mensen zo lang moge-

lijk thuis blijven wonen, maar neemt 
wel alle middelen weg die dat no-
dig maken. Wij zeggen: cluster ou-
derenwoningen, zoals in Kudelstaart 
bij Mijnsheerlyckheid en creëer voor 
ouderen een veilige plek om te kun-
nen wonen. Op straat wilt u zich vei-
lig voelen. De overlast van jongeren 
moet verder worden tegengegaan 
door een combinatie van aanpakken 
en zorg’’, aldus Van Duijn.

Vijftig kandidaten
De leden van het CDA zijn verder 
akkoord gegaan met het nieuwe 
programma en met het toevoegen 
van twee kandidaten op de lijst voor 
de verkiezingen op 19 maart: Judith 
Keessen (op nummer 16) en Ange-
lique Keijzer (op nummer 40). Hier-
mee presenteert het CDA Aalsmeer 
en Kudelstaart het maximale aantal 
van vijftig kandidaten op de kieslijst. 
“De top-12 heeft de ambitie de be-
volking te vertegenwoordigen in de 
gemeenteraad, de anderen zijn on-
ze ambassadeurs. Zo’n grote groep 
geeft aan, hoe groot het draagvlak 
is’’, aldus Van Duijn.

Milan David 
1e inwoner 

2014
Aalsmeer - Hoewel in het zieken-
huis te Amstelveen ter wereld ge-
komen, is dinsdagochtend 7 janu-
ari om 03.25 uur de eerste baby uit 
Aalsmeer in 2014 geboren: Milan 
David. Zoon van de trotse ouders 
Beata en Wacek Wardas en broertje 
van Laura Sara, die in 2012 als eer-
ste baby uit Aalsmeer werd gebo-
ren. Het gelukkige gezin woont in-
middels al 8 jaar in Aalsmeer aan de 
Spoorlaan.

Nieuwjaar AB 
in Watertoren
Aalsmeer - Aalsmeerse Belan-
gen heeft op 4 januari haar nieuw-
jaarsbijeenkomst op een alternatie-
ve wijze ingevuld. In De Watertoren 
kon men niet alleen elkaar het beste 
voor 2014 toewensen maar tevens 
kennis maken met AB-kandidaten 
en speerpunten uit het nieuwe ver-
kiezingsprogramma ‘Autonoom en 
Betrokken’. De toren, die speciaal 
voor deze gelegenheid was open-
gesteld, werd goed bezocht door 
geïnteresseerde Aalsmeerders. In 
de toren hing een ongedwongen 
sfeer waarin men oude bekenden 
kon begroeten, kennis kon maken 
met onbekenden, een drankje drin-
ken of de toren beklimmen. De in-
formele sfeer werd versterkt door 
het ontbreken van speeches en de 
muzikale omlijsting door een pia-
nist. Gertjan van der Hoeven, lijst-
trekker van AB: “We hebben er be-
wust voor gekozen het informeel te 
houden. De komende periode wor-
den de inwoners van Aalsmeer al 
van alle kanten bestookt met pro-
gramma’s, slogans en one-liners. 
Vandaag willen we het dus gewoon 
gezellig houden.” Tijdens de bijeen-
komst werden op één van de muren 
van de toren de kernpunten van het 
nieuwe programma van Aalsmeer-
se Belangen in een doorlopende 
presentatie geprojecteerd. Het AB-
programma voor de periode 2014 – 
2018 draagt de titel: ‘Autonoom en 
Betrokken’. Met deze titel wil AB ze-
ker niet alleen de onafhankelijkheid 
en betrokkenheid van de partij tot 
uitdrukking brengen. AB doelt hier-
mee met name op de door haar ge-
wenste onafhankelijkheid van de 
gemeente Aalsmeer en de betrok-
kenheid binnen de Aalsmeerse sa-
menleving die zij wil koesteren. 
De presentatie, zoals deze in De Wa-
tertoren was te zien, is te downloa-
den van de website van AB: www.
aalsmeersebelangen.nl/watertoren. 
Op de website eveneens informatie 
over de kandidatenlijst en het nieu-
we verkiezingsprogramma.

Opgepakt met 
illegaal vuurwerk
Aalsmeer - Op oudejaarsdag, 31 
december, zijn rond elf uur in de 
ochtend vier jongens betrapt door 
de politie op het in het bezit heb-
ben van illegaal vuurwerk. De vier 
van 16 en 15 jaar waren vuurwerk 
aan het afsteken. Omdat er be-
hoorlijke klappen klonken, hebben 
agenten de jongens gevraagd hun 
‘buit’ te tonen. De vier bleken diver-
se stukken illegaal vuurwerk bij zich 
te hebben, onder andere een Co-
bra 6 met hierin vier keer de inhoud 
van een handgranaat. De jongens 
zijn meegenomen naar het bureau 
en later opgehaald door hun ou-
ders. Via Halt moeten zij een taak-
straf gaan verrichten.

3 Inbrekers uit 
huis gebonkt

Kudelstaart - Op vrijdag 3 janua-
ri is rond half zes ingebroken in een 
woning in de Leeghwaterstraat. Een 
buurman had bij het huis drie jon-
gens zien lopen en vertrouwde een 
en ander niet helemaal. Hij is via de 
tuin gaan kijken en zag in het huis 
twee jongens in de kamer staan. 
De derde inbreker spotte hij in een 
kamer op de bovenverdieping. De 
buurman is op de ruiten gaan bon-
ken, waardoor het drietal de woning 
uitgehold zijn. De buurman heeft 
eerst de eigenaars gebeld en ver-
volgens de politie gealarmeerd. De 
dieven waren toen al lang gevlogen. 
De inbrekers zijn er vandoor gegaan 
met geld en sieraden. In de tuin is 
een lege kussensloop aangetroffen, 
mogelijk wilde de dieven deze ge-
bruiken voor opslag van hun buit.

Poging inbraak
Aalsmeer - Op maandag 6 janua-
ri is geprobeerd in te breken in een 
woning in de Anjerlaan. Toen de be-
woners rond kwart voor tien in e 
avond thuis kwamen, zagen zij twee 
voor hen onbekende jongens bij 
hun huis weg lopen. Beide mannen 
zijn ongeveer 20 jaar en 1.70 meter 
lang. De een was kaal, de ander had 
donker haar of droeg een donke-
re capuchon. Mogelijk zijn het deze 
twee jongens die geprobeerd heb-
ben via de achterzijde de woning 
te betreden. Op de achterdeur zijn 
breeksporen aangetroffen.
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Start 28 en 30 januari
Mindfulness trainingen bij TCO 
Aalsmeer - Sinds 2010 hebben al 
heel wat mensen hun weg gevon-
den naar de Mindfulness trainin-
gen in Therapeutisch trainingscen-
trum Oosteinder in Oost. Zij hebben 
handvatten meegekregen om stap 
voor stap beter om te kunnen gaan 
met stress situaties. Vaker in het nu 
leven kan hierbij helpen en dat is 
wat Mindfulness onder andere kan 
leren. In de training wordt gewerkt 
met meditatie, ontspannende yo-
ga en gedragsvaardigheidsoefenin-
gen uit de Boeddhistische en wes-
terse psychologie. Jon Kabat Zinn is 
de grondlegger van de acht weken 
durende training, welke hij Mind-
fulness Based Stress Reduction 
(MBSR) noemt. Vanuit deze training 
werd door enkele Amerikaanse psy-
chotherapeuten en wetenschappers 
de Mindfulness Based Cognitive 
Therapie (MBCT) ontwikkeld, onder 
andere bestemd voor mensen met 
terugkerende depressies. Dit bleek 
een zeer waardevolle aanvulling te 
zijn. In de Mindfulness trainingen 
bij TCO worden deze beide metho-
den gecombineerd. U hoeft echter 
niet persé iets te mankeren; de trai-
ning heeft zeker ook veel te bieden 
aan mensen die willen leren bewus-
ter in het leven te staan en het in-
zicht in hun lichamelijk en geestelijk 
functioneren willen vergroten. Oude 
patronen kunnen hardnekkig zijn en 
dat zijn vaak de patronen waar men 
het meest last van hebben. Het kost 
veel tijd, training en liefdevolle aan-
dacht om anders met deze patronen 
om te leren gaan. Dat is waar een 
Mindfulness training u toe kan aan-
zetten; u zet een stapje om als een 
vrijer en rustiger mens het leven ten 
volle te leven. De basistrainingen 
worden begeleid door twee trainers. 
Marianne Buskermolen is directeur 
van TCO, reeds 30 jaar werkzaam 
als psychosomatisch oefenthera-
peut en gespecialiseerd in stress-

reductie, en Joke van der Zwaan is 
al jaren gespecialiseerd in yoga- en 
meditatietechnieken en gecertifi-
ceerd mindfulness trainer bij Wings 
& Footprints. De mindfulness trai-
ning start op 30 januari en bestaat 
uit 8 donderdagavonden (wekelijks) 
van 19.45 tot 22.00 uur. Bij voldoen-
de belangstelling kan er ook op 
de dinsdagochtenden een training 
starten vanaf 28 januari. De kosten 
bedragen 320 euro en dit is inclusief 
introductie en intakegesprek voor-
af, werkboek, digitale teksten, 4 me-
ditatie cd’s en een terugkomavond 
of ochtend. Meer informatie: www.
wingsandfootprints.nl en www.tco-
aalsmeer.nl Via deze site kunt u zich 
gratis abonneren op de nieuwsbrief 
van TCO waarmee u op de hoogte 
blijft van alle activiteiten. Op beide 
sites kunt u zich via een aanmeld-
formulier voor de training aanmel-
den. Vragen? Mail of bel naar: info@
Wingsandfoortprints.nl, telefoon 06-
23861976.Spannendste goudjacht ooit!

Lezing over fregat Lutine
Aalsmeer - Het Engelse fregat Luti-
ne verging in 1799 tussen Terschel-
ling en Vlieland. Aan boord waren 
duizenden kilo’s goud en zilver die 
vanuit Londen naar Hamburg ver-
scheept, om de economie aldaar 
van de ondergang te redden. On-
danks de vele zoektochten ligt er 
nog steeds goud op de bodem van 
de Noordzee. Martin Hendriksma 
dook in de geschiedenis en ontra-
felde geheimen over het schip, de 
enige overlevende en de mysterieu-

ze schat die goudzoekers al twee-
honderd jaar in de ban houdt. Za-
terdag 25 januari geeft Martin Hen-
driksma over zijn spannende boek 
‘Lutine, de spannendste goudjacht 
ooit’ een lezing in het monumen-
tale clubhuis van watersportver-
eniging Nieuwe Meer. Deze activi-
teit wordt georganiseerd door WV 
Nieuwe Meer in samenwerking met 
Boekhuis Aalsmeer. Aanvang: 15.30 
uur. Entree: 2,50 euro. Adres club-
huis: Stommeerweg 2.

Scholenavond 
bij Boekhuis
Aalsmeer - Na het succes van vorig 
jaar organiseert Boekhuis Aalsmeer 
op donderdag 6 februari opnieuw 
een avond voor meesters, juffen, 
boekenouders en mensen die werk-
zaam zijn in de kinderopvang. Kort-
om, voor iedereen met speciale in-
teresse voor kinder- en jeugdboe-
ken. Diverse uitgevers en zo moge-
lijk enkele auteurs of illustrators zijn 
aanwezig om te informeren en te in-
spireren. Toegang is gratis! Vooraf 
aanmelden wordt op prijs gesteld. 
De avond is van 19.30 tot 21.30 uur 
in Boekhuis Aalsmeer in de Zijd-
straat. Voor opgave en meer infor-
matie: www.boekhuisaalsmeer.nl.

Met muziek en schilderkunst
Spetterende start nieuw 
jaar met BorrelAalsmeer
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
9 januari, vindt een spetterende 
nieuwjaarsreceptie plaats bij Borrel 
Aalsmeer. Zangeres en speekster Ir-
ma Lohman heeft met haar prach-
tige ‘opera’ stem medewerking toe-
gezegd, kunstenares Ingrid Jansen 
zal ‘live’ haar schilderskunsten op 
muziek demonstreren. Heel bijzon-
der is dat dit kunstwerk ter plekke 
wordt voorzien van een mooie lijst 
door Gerrit Hoogebeen en onder de 
aanwezigen wordt verloot! Monique 

Kerkhof maakt dit keer de foto’s en 
Walter Ravensberg verzorgt weer 
de techniek en het geluid. Er wor-
den onder de deelnemers ook weer 
prijzen verloot. Inloop vanaf 17.00 
en het programma start om 18.15 
uur. De bijeenkomst vindt dit keer 
plaats in The Club van Studio’s Ho-
reca Aalsmeer in het studiocomplex 
aan de Van Cleeffkade. Voor meer 
informatie of aanmelden: www.bor-
relaalsmeer.nl. Iedereen is van har-
te welkom.

Aalsmeer Photo heeft weer 
drie top winnaars
Aalsmeer - Desiree Vreeken-Weij 
kon zaterdag 4 januari in de winkel 
van Foto de Boer de Aalsmeer Pho-
to vakjuryprijs in ontvangst nemen. 
Haar winnende foto ‘Wonen en wa-
ter’ laat zien hoe mooi Aalsmeer is 
wanneer je daar tenminste oog voor 
hebt. “Even door de knieën zakken 
en dan zie je dit beeld”, was de op-
merking van een gelukkige win-
nares. Velen zullen de Stommeer-
weg al auto rijdend of fietsend aan 
zich voorbij laten gaan, maar daar-
bij ook de schoonheid die deze weg 
biedt missen. De foto van Desiree 
is hiervan een klinkend bewijs. Al-
les klopt aan deze foto, compositie, 
sfeer, licht, kleur. De publieksprijs 
was deze keer voor Kick Spaargaren 
voor zijn foto ‘Vuurwerk’ en voor Pe-
ter Buren. Hij maakte de foto ‘Ring-

vaart in de mist’. Karin Eveleens, ini-
tiatiefneemster van Aalsmeer Pho-
to deelde de prijzen voor de tiende 
keer uit. En dat is voor voorlopig ook 
de laatste keer. Door drukke werk-
zaamheden lukt het haar niet meer 
Aalsmeer Photo voort te zetten. 
Overigens met veel pijn in het hart. 
“Ik blijf zoeken naar een doorstart, 
alleen dan op een andere wijze. 
Aalsmeer kent zoveel mooie plek-
ken. Er valt nog zoveel schoonheid 
in ons dorp te ontdekken.” Gelukkig 
zullen de winnende foto’s toch niet 
helemaal in de huiskamer of kan-
toor verdwijnen, want het komend 
voorjaar worden de foto’s in het ma-
kelaarskantoor van Karin Eveleens 
tentoongesteld. 

Janna van Zon

December drukke maand 
voor Voedselbank Aalsmeer
Aalsmeer - Naast een zeer ge-
slaagde voedselinzameling, heb-
ben ruim 80 mensen hun kerst-
pakket afgestaan aan de voedsel-
bank en heeft een aantal scholen 
een bijdrage geleverd in de vorm 
van voedsel en kerstdecoraties. Al-
le kinderen van de Voedselbank 
klanten hebben een Sinterklaas-
cadeau ontvangen van een twee-
tal Aalsmeerse bedrijven en alle ge-
zinnen hebben voor de Kerstdagen 
iets extra’s gekregen dankzij de bij-
dragen van particulieren en loka-
le supermarkten. De kerstpakket-
tenactie is inmiddels afgelopen, en 

de daarvoor beschikbare inzamel-
punten zijn gesloten. Het is goed 
dat zoveel inwoners, bedrijven en 
scholen in Aalsmeer de Voedsel-
bank een warm hart toedragen. Al-
le klanten van de Voedselbank wil-
len alle gevers hartelijk bedanken 
voor hun bijdrage. Helaas hebben 
ook na december ruim 30 huishou-
dens in Aalsmeer de steun van de 
Voedselbank nodig en hierbij heeft 
de Voedselbank ook uw hulp weer 
nodig. Op de website www.voed-
selbankaalsmeer.nl is informatie te 
vinden op welke manier er bijdra-
gen geleverd kunnen worden.

The Company Sports: Voor 
sport, beauty en meer!
Aalsmeer - Aan de rand van 
Aalsmeer, net over de brug van de 
Ringvaart, op het bedrijvenpark van 
Schiphol-rijk, is sportschool The 
Company Sports gevestigd. Naast de 
sportschool, gerund door Jacqueline 
en Sandra, is er tevens een Beauty-
salon waar je terecht kunt voor di-
verse gezichts- en lichaamsbehan-
delingen, aangevuld door een Pedi-
cure en een interne (manueel)-fysio-
therapeut. “Veel mensen uit de om-
geving weten niet dat wij hier zit-
ten”, vertelt Sandra, één van de eige-
naresses van The Company. “En dat 
terwijl hier alles te vinden is onder 
één dak.” De sportschool straalt een 
gezellige persoonlijke sfeer uit en is 
bijna de enige sportschool nog in de 
buurt wat niet Basicfit is. “Je kunt 
hier terecht voor een hele scherpe 
prijs en krijgt daarvoor onbeperkt fit-
ness, persoonlijke begeleiding, inclu-
sief groepslessen en gebruik van de 

sauna en stoomcabine. Alles behal-
ve Basic dus”, zegt Sandra. “Iedereen 
wordt begeleid op een persoonlijke 
manier en wanneer je hier voor het 
eerst komt krijg je bijvoorbeeld eerst 
een gezondheidstest, een bloed-
druk- en vetmeting.” Ook verzorgt 
The Company massages, gezicht- en 
lichaamsbehandelingen, en hier kan 
te allen tijde een afspraak voor ge-
maakt worden. Omdat een juiste be-
geleiding bij The Company Sports 
essentieel is, hebben ze ook een fy-
siotherapeut in dienst. “Onze fysio-
therapeut helpt klanten bij het voor-
komen van klachten en stelt voor ie-
dereen een persoonlijk programma 
samen”, zegt Jacqueline. “Wij bieden 
ruime openingstijden, van maandag 
tot en met vrijdag van 06.30 tot 21.30 
uur en in het weekend van 9.30 tot 
14.00 uur, het is er dan heerlijk relax 
en rustig om na een training de week 
af te sluiten met een sauna of stoom-
cabine ritueel. De groepslessen va-
riëren dagelijks, zoals Spinning, Yo-
ga, Cross fit en onder andere Body 
shape. En, heb je extra hulp nodig 
dan is een Personal Training sessie 
eenvoudig te boeken.” The Compa-
ny Sports is een zelfstandige sport-
school gevestigd in het Radisson ho-
tel met eigen ingang via het onder-
ste parkeerdeck. Er is genoeg gra-
tis parkeerplaats beschikbaar! Kijk 
voor meer informatie op de website: 
www.thecompanysports.nl of de ad-
vertentie in deze krant met de speci-
ale abonnementsaanbieding.

Sierteeltsector blijft belangrijke pijler

FloraHolland boekt kleine 
plus in zwaar jaar
Aalsmeer - De Koninklijke Coöpe-
ratieve Bloemenveiling FloraHolland 
sluit 2013 af met een omzet van 4,35 
miljard euro. Dat is een groei van 
1,6% ten opzichte van het jaar er-
voor. Hoewel de afzet aan het eind 
van het jaar voorzichtig wat lijkt aan 
te trekken, is 2013 over het geheel 
genomen een uitdagend jaar ge-
weest. Veel bedrijven in de sector 
staan onder druk en de export daal-
de voor het eerst sinds lange tijd 
met enkele procenten. Dat de omzet 
van FloraHolland in dit uitdagende 
jaar groeide, bevestigt de kracht van 
de coöperatie. Het Nederlands sier-
teeltcluster als geheel is ook in 2013 
een belangrijke pijler van de top-
sector tuinbouw en de Nederlandse 
economie. Via het grootste interna-
tionale handelsplatform voor bloe-
men en planten ter wereld, zijn in 
2013 in totaal 12,4 miljard produc-
ten verhandeld. Dankzij gemiddeld 
betere prijzen, realiseerde FloraHol-
land een omzetstijging. Per product-
groep zijn verschillen te zien, maar 
de kwekers hebben in 2013 gemid-
deld genomen een ruim 2% hogere 
prijs voor hun bloemen en planten 
ontvangen dan het jaar ervoor.
De snijbloemen en kamerplanten 
die via FloraHolland worden verhan-
deld, laten in 2013 een groei zien. 
Bij tuinplanten wordt een daling ge-
noteerd die voor een groot deel is 
veroorzaakt door het lang aanhou-
dende winterweer in het voorjaar. 

De grootste productgroep (snij-
bloemen) stijgt in omzet met 2% 
naar 2,5 miljard euro. De gemiddel-
de prijs is gestegen terwijl het volu-
me een kleine daling laat zien van 
0,9%. Voor de productgroep kamer-
planten zijn zowel prijs als volume 
toegenomen. De omzet komt uit op 
1,5 miljard euro (+1,9%) bij 1,1% 
meer stuks. De laatste product-
groep (tuinplanten) laat een omzet-
daling van 2,2% zien die door een 
volumedaling van 3,2%. De gemid-
delde prijs valt wat hoger uit.

Beweging in de markt
De verschuiving van klokverkoop 
naar directe afzet via FloraHolland 
Connect is in 2013 duidelijk zicht-
baar. De omzet op de klok nam in 
2013 met 4,7% af en komt uit op 2,2 
miljard euro. De 2,1 miljard euro die 
via FloraHolland Connect werd afge-
zet, betekent een toename van 9,3%. 
Over het hele jaar wordt 51,5% van 
de totale omzet via de klok verhan-
deld. In 2012 was dit nog 55%. Flo-
raHolland speelt in op de verschui-
ving tussen de afzetinstrumenten 
die leiden tot een lager werkaanbod 
en minder inkomsten. In het najaar 
2013 kondigde de organisatie aan 
hiervoor noodzakelijke maatregelen 
te nemen. FloraHolland maakt aan-
passingen in de dienstverlening en 
richt het bedrijf eenvoudiger in met 
meer commerciële focus op het pro-
duct en de afzet van de leden.

Kapper Jan komt aan huis
Aalsmeer - Kapper Jan is bijna 50 
jaar en geboren in Den Haag. Al 
vanaf zijn veertiende jaar zit hij in 
het kappersvak. Meerdere keren is 
Jan uitgeroepen tot kampioen van 
Nederland. Veelvuldig heeft hij de 
nieuwe modelijn in Nederland uit-
gebracht. Ruim dertig jaar al is hij 
zelfstandig ondernemer. “Het zit 
mij in hart en nieren”, aldus Jan. 
Door meerdere verhuizingen en 
het aangaan van een buitenlands 

avontuur is Jan uiteindelijk bij een 
goede vriendin in Aalsmeer geko-
men en omdat het vak blijft krie-
belen, heeft Jan besloten thuis te 
gaan kappen. “Graag wil ik de uit-
daging Aalsmeer aangaan en hier 
mijn vak uitoefenen. Gezien het 
(nu nog) ontbreken van een win-
kelruimte en de vraag naar wis-
selende tijden buiten de norma-
le werktijden om lijkt thuis kappen 
mij een zeer geschikte oplossing 
voor de klant”, legt kapper Jan uit. 
“Met plezier kom ik bij de mensen 
thuis. Voor mensen met een druk-
ke baan, weinig tijd, ouderen en 
mensen slecht ter been is dit een 
ideale oplossing om op zeer pro-
fessionele wijze thuis gekapt te 
worden”, vervolgt hij zijn verhaal. 
“Het is toch voor klanten buiten-
gewoon aantrekkelijk, met zoveel 
kundigheid voor een scherpe prijs 
thuis gekapt te worden op het mo-
ment dat het het beste uitkomt.” 
Jan knipt zowel dames als heren 
en kinderen, is bekend met alle 
technieken en ook voor het cre-
eren van feestkapsels, het zetten 
van extensions draait hij zijn han-
den niet om. “Aan alle wensen kan 
ik voldoen, alles uiteraard in goed 
overleg”, besluit de thuiskapper. 
Een afspraak maken met Jan kan 
via 06–49756186.

Lessen welvaartsbewustzijn
Regio - Is de crisis jou overkomen? 
Misschien ben je net ontslagen of 
zit je om andere redenen krap bij 
kas? Voel jij je slachtoffer van de 
omstandigheden? Hoe geef je hier 
een positieve wending aan? Een 
juiste ‘mindset’ kan je hier enorm bij 
helpen!
Mindfulness & Integrale Yoga: Het 
nieuwe thema van Prisma Coa-
ching voor het eerste blok (7 les-
sen) Mindfulness & Integrale Yoga 
in 2014 staat in het teken van wel-
vaartsbewustzijn. Kun jij meer wel-
vaart gebruiken? Dan is dit nieu-
we thema geknipt voor jou! Onder 
welvaartsbewustzijn wordt het ver-
mogen verstaan om makkelijk en 
prettig te functioneren in de mate-
riële wereld, of je nu geld hebt of 
niet. Mensen met een welvaarts-
bewustzijn weten dat geld een van 
de minst belangrijke dingen in het 
leven is. Toch leef je in een maat-
schappij die geld gebruikt als ruil-
middel. Het is verstandig om mees-
terschap over het gebruik van geld 
te verwerven. Kun jij de spiritualiteit 
van geld begrijpen? Kun jij zien dat 
geld ook een metafoor kan zijn voor 
liefde? Hoeveel liefde ben jij waard? 
Hoeveel liefde kun jij ontvangen 

en geven? Geld heeft alles te ma-
ken met het eerste chakra. Dit vormt 
de basis! Welvaartsbewustzijn en de 
samenhang met het eerste chakra 
is de rode draad die door dit blok 
van zeven lessen loopt. Het is een 
reis door de zeven chakra’s, waarbij 
steeds met iedere nieuwe chakra de 
verbinding met de basis wordt ge-
legd. Je bouwt aan een stevig fun-
dament waarop je welvaartsbe-
wustzijn tot volle bloei kan komen. 
Je leert onder andere krachtige af-
firmaties (autosuggestie) op een 
juiste manier toe te passen. Creëer 
overvloed, zodat je kunt delen! Je 
krijgt bij dit thema gratis een reader 
vol ondersteunende theorie en oe-
feningen. De lessen van 1,5 uur be-
staan uit mindfulnesstraining, ont-
spanningsoefeningen, verschillende 
ademhalingstechnieken, lichaams-
houdingen, meridiaanstimulatie, 
chakrabalancing, zelfreflectie, visu-
alisatie, concentratie en meditatie. 
De lessen vinden plaats in Centrum 
de Willisstee in Wilnis. Ga voor meer 
informatie en aanmelding naar de 
website: www.prismacoaching.com, 
mail naar: info@prismacoaching.nl 
of bel: 06-41814252. Op aanvraag is 
een proefles mogelijk. 

Uitreiking laatste prijzen
Nieuwjaarstoost met SPIE
Aalsmeer - Morgen, vrijdagmid-
dag 10 januari, hoopt het bestuur 
van SPIE velen vanaf 16.30 uur een 
Praamachtig en Pentawaardig 2014 
toe te mogen wensen. Deze eerste 
SPIE happening vindt plaats in ca-
fé de Praam in de Zijdstaat. Ook de 
junioren organisatie is deze middag 
van de partij. Er worden vele deel-
nemers, medewerkers, sponsors en 
sympathisanten verwacht, want ie-
dereen is welkom! Er zal niet alleen 
getoost worden met een glaasje, 
maar ook de uitreiking van de laat-
ste prijzen welke zijn verdient tijdens 
de afgelopen pramenrace met the-
ma ‘Vroeger toen…’, editie nummer 
28. De prijzen die nog weg te geven 
zijn de Kappie Silvius prijs voor het 
mooiste Penta onderdeel, de De Ro-
de Lantaarn voor het team die het 
laatst reglementair over de finish is 
gekomen en de Zotte Wilg prijs voor 
het team die de mooiste sjaal heeft 
ingeleverd. De jury is hiervoor afge-
lopen week speciaal naar Noord-

oost Amerika geweest om de warm-
te en de vochtdichtheid te testen. 
Het was een hele opgave, maar ze 
zijn eruit. Arnaud loopt nu met een 
bevroren teen en Wim heeft toch 
last van een stijve nek. Wie zijn of 
haar gebreide sjaal weer terug wil, 
krijgt hiervoor deze middag de laat-
ste mogelijkheid, Want wie weet zijn 
de sjaals toch nog nodig deze win-
ter. Teams, die in ieder geval moge-
lijk in de prijzen vallen zijn: Mozes, 
Afterdorst, Stenhuismaatjes, 10PK 
en Vreemdgaanders.
Ook worden er diverse roddels ver-
teld door het SPIE bestuur. Over 
het thema, de nieuwe route, ande-
re controleposten. Ook zijn er nog 
enkele clubbladen te verkrijgen. De 
inschrijfformulieren voor de Junio-
ren en de Pramenrace liggen even-
eens klaar. Reden genoeg om mor-
gen, vrijdagmiddag 10 januari tus-
sen 16.30 en 19.00 uur langs te ko-
men bij danscafé de Praam in de 
Zijdstraat.
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kinder- en jeugdkrant
Handballers E1 op koers
Aalsmeer - In het laatste week-
end van de kerstvakantie mochten 
de jongens E1 van FIQAS Aalsmeer 
aantreden tegen de dames van Hel-
las. In hal 2 van de Bloemhof zat 
het vol met publiek om de ploegen  
aan te moedigen. Onder leiding 
van scheidsrechter Marcel en aan-
voerder Collin werd iedereen be-
groet. De dames van Hellas begon-
nen scherp aan de wedstrijd, al snel 
stonden de mannen 0-1 achter. Na 
een prima bal van Lesley wist Jort 
de score op 1-1 te zetten. Lesley 
maakte ook direct de 2-1. De da-
mes van Hellas waren goed in vorm 
en maakten de gelijkmaker. Geluk-
kig is Wessel weer op volle kracht bij 
de ploeg en die maakte dan ook de 
volgende. Met een achterstand van 
3-4, werd er door de tegenstander 
een overtreding gemaakt op Lars. 
Hierop volgde een penalty. Lars 
mocht m zelf nemen, maar  helaas 
ging de bal het doel niet in. Daar-
na maakte Lars het voor Lesley twee 
keer heel makkelijk om te scoren. 
Ook Jort speelde Lesley nog mooi 
aan. Behendig werden deze kansen 
door de opbouwer benut. 
De dames van Hellas wisten het 
doel van Aalsmeer ook goed te vin-
den. Maik maakte vanuit de op-
bouw nog een mooi doelpunt waar-
door de stand gelijk werd 7-7. Matt 
had vanuit zijn rechterhoek nog niet 
veel kans gehad om zijn kunsten te 
showen. Hij werd onderuit gehaald 
door de verdediging van Hellas en 
ook daar was een penalty het gevolg 
van. Ondanks een mooie schijnbe-
weging kon de keepster van Hel-
las ook deze bal stoppen. Met doel-
man Kik onder de lat en een niet 
al te dichte verdediging werd de 

ruststand 7-9. Door een peptalk in 
de rust van coach Marcel, want de 
mannen hadden deze competitie 
nog niet achter gestaan, werden de 
mannen wakker geschud. De twee-
de helft begonnen ze met vol goede 
moet en ook het verdedigende werk 
werd wat secuurder gedaan. Lars 
maakte de eerste goal na rust. Daar-
na speelde Wessel een prima bal 
naar Matt, die deze wist te benutten. 
Deze doelpunten waren hard nodig 
voor de mannen, want de stand was 
weer gelijk 9-9. Lesley speelde Maik 
nog mooi vrij en deze schoot de bal 
prima laag in de goal, 10-9 voor! De 
dames van Hellas wisten zich tot 11-
11 staande te houden. Daarna leek 
het of de mannen de wedstrijd in het 
slot gooiden, want de dames kwa-
men er niet meer langs. Met goed 
aanvallend spel en prima samen-
spel, doelpunten van Dylan, Lesley, 
Matt en Wessel, werd de eindstand 
16-11 in het voordeel van de man-
nen. Het was weer een super span-
nende wedstrijd! Zaterdag 11 janu-
ari speelt De E1 wederom een thuis-
wedstrijd: dit keer tegen de nummer 
zes in de competitie W.H.C. Zullen 
de mannen de koppositie kunnen 
behouden? 

Mini’s in actie
Na een paar weken vakantie komen 
de aller kleinste handballertjes van 
FIQAS Aalsmeer weer in actie: Op 
zaterdag 11 januari spelen ze een 
toernooi bij KDO in de KDO-hal in 
De Kwakel. Verder staan de komen-
de maanden nog toernooitjes op het 
programma bij Westsite in Amster-
dam, bij RKDES en in Volendam. In 
maart organiseert FIQAS Aalsmeer 
zelf een toernooi voor mini’s.   

Allemaal winnaars met tennis
Aalsmeer - Dinsdag 24 december 
is op de tennisbanen in de Herman 
Demperhal strijd geleverd tussen 
leeftijdsgenoten. Jongens en meisjes 
tussen 6 en 12 jaar speelden met ro-
de (grote zachte) ballen op de helft 
van het veld en met oranje (iets har-
der dan de rode) ballen op driekwart 

van het veld. Alle wedstrijden gin-
gen er hard, maar sportief aan toe. 
Uiteindelijk kwam iedereen als wi-
naar uit de bus. Iedereen kreeg dan 
ook de eerste prijs. Het was, zoals ze 
dat noemen, een geslaagd toernooi. 
Volgende vakantie staat het toernooi 
dan ook weer in de planning.

Laatste wedstrijd van het seizoen
Clubkampioenschappen voor 
Oceanus Triathlon Jeugd 
Aalsmeer - Net voor de drukke 
kerstdagen werd de laatste wed-
strijddag van het seizoen gehou-
den voor de jeugdleden tot 16 jaar 
van Oceanus. De laatste wedstrijd 
was een zwemloop in en rondom 
de Waterlelie. Echter door de bar-
re weersomstandigheden is deze in 
opgedeeld in 2 gescheiden wedstrij-
den, zodat de jeugdleden niet in hun 
zwembroek rondjes moesten lopen, 
maar dit in hun hardloop tenue op 
de baan bij AVA konden doen. Om 
9.00 uur stond er 250 meter zwem-
men op het menu. Alle aanwezi-
gen kregen een korte briefing van 
hun trainers Niels van Bunningen 
en John Heijsteeg wat de bedoe-
ling van deze dag was. Bij de dames 
6-8 jaar waren het Jade van Arkel 
samen met Nina Bellaart die om de 
eer streden. Waarin Nina, een wed-
strijd zwemster van Oceanus, er rap 
van door ging maar Jade een verbe-
tering van haar persoonlijke record 
kon noteren. Bij de Dames 10+ wa-
ren het Thara Kleijberg en Mirjam 
v.d. Luit en Floor Krijtenberg die een 
verbeten strijd uitvoerden, uiteinde-
lijk kwam Mirjam met slechts 5 se-
conden voorsprong uit het water. 

Bij de heren 10+ was het een mooie 
strijd tussen Milan Biesheuvel en 
Niels Lekkerkerk, die uiteindelijk 
door laatstgenoemde gewonnen 
werd. Bij de heren 12+ jaar was het 
gedurende het seizoen maar ook 
deze dag een echte strijd. Vincent 
van Dijk, die dit seizoen grote stap-
pen maakt, bond de strijd aan met 

Justin Heijsteeg, Mexs Schelling-
hout en Job van der Luit. Mexs liet 
zich de kaas niet van het brood eten 
en ging er als een speer vandoor en 
had dan ook een mooie voorsprong 
van 30 seconden na het zwemmen. 
Hij moest uiteindelijk Justin Heijs-
teeg voor laten gaan, maar werd 
keurig tweede. Na het aankleden 
en aangekomen bij AVA was het tijd 
om in de stromende regen en veel 
wind 2500 meter te gaan lopen. Hier 
werd de strijd echt spannend. Na-
dat alle dames en heren bij elkaar 
klonterden, begon zich halverwege 
een mooie wedstrijd te ontvouwen. 
Bij de dames deed Thara de turbo 
aan en liep weg bij Mirjam, om de 
achtervolging op Kiki Schellinghout 
in te zetten. Wat resulteerde in een 
prachtige eindsprint waarin Thara 
het onderspit delfde tegen de 3 jaar 
oudere Kiki. Bij de heren was het 
echter andere koek. Lang bleven de 
heren 12+ bij elkaar totdat Vincent 2 
ronden voor het einde dacht “En nu 
is het genoeg”. Ook bij hem ging de 
turbo aan en liep hij met gemak weg 
bij zijn opponenten. Met een voor-
sprong van 20 seconden op Justin 
en wel 2 minuten op Mexs en Job 
van der Luit knalde hij over de finish. 

De dag werd afgesloten met een 
gezamenlijke bowlingmiddag en 
natuurlijk de prijsuitreiking van de 
clubkampioenschappen. Al met 
al was het een mooie dag en een 
waardige afsluiting van het seizoen. 
Ben jij ook tussen de 8 en 15 jaar 
oud en wil je wel eens mee trainen 

Een grote afvaardiging van de Jeugdafdeling met hun prijzen.

De start van de wedstrijd op de baan van AVA. 

om te kijken wat triatlon ook wat 
voor jou is? Kom gewoon binnen lo-
pen om eens vrijblijvend mee te trai-
nen. Dit kan op dinsdagavond van-

af 17.45 uur in zwembad de Water-
lelie aan de Dreef. Neem je zwem-
broek/pak en hardloop kleren en 
vraag naar John of Niels.

Bibliotheek zoekt kinderjury
Aalsmeer - Ook dit jaar organi-
seert de Bibliotheek Amstelland 
weer de Amstellandse Kinderjury. 
Kinderen van 9 tot en met 12 jaar 
worden hierbij uitgenodigd om 
deel te nemen. In de periode van 
begin februari tot eind april lezen 
zij minimaal vijf (van de 32) boe-
ken per persoon en maken zij hun 
voorkeur bekend en bepalen zo 
de top-3. Er zijn drie bijeenkom-
sten in de bibliotheken in Amstel-
veen, Uithoorn en Aalsmeer. In de 
bieb in de Marktstraat op 27 janu-
ari, 3 maart en 7 april. Hier wor-
den allereerst de titels van de te 
lezen boeken bekend gemaakt 
en gaan de deelnemers speed 
‘boek’-daten. Er worden tips ge-

geven hoe het beste een boek te 
beoordelen is en wat de ervarin-
gen met de reeds gelezen boeken 
zijn. De bibliotheek zorgt voor ge-
noeg boeken, juryformulieren, li-
monade en iets lekkers! Tijdens 
het slotfeest in bibliotheek West-
wijk op 17 mei wordt de top-3 be-
kend gemaakt en is er een beken-
de kinderboekenschrijver aanwe-
zig. Er zijn nog plaatsen beschik-
baar dus als je mee wilt doen, vul 
dan het deelnameformulier voor 
24 januari in. Deelnameformu-
lieren zijn te downloaden via de 
website van de bibliotheek www.
debibliotheekamstelland.nl/kin-
derjury. Hier ook alle overige in-
formatie rondom de Kinderjury.

Gevarieerd aanbod jeugd- en 
familiefilms in Crown Cinema
Aalsmeer - Crown Cinema 
Aalsmeer presenteert ook komend 
weekend en op de woensdagmid-
dag een gevarieerd aanbod aan kin-
der-, jeugd- en familiefilms in de bi-
oscoop aan de Van Cleeffkade 15. 
Op zaterdag 11 en zondag 12 ja-
nuari kan met popcorn in het plu-
che plaatsgenomen worden voor 
‘De Sneeuwkoningin’. Aanvang bei-
de dagen is 13.00 uur. De Sneeuw-
koningin bedekt de hele aarde met 
een laag ijs om een ijskoude we-
reld te maken. De glasmaker Ve-
gard wordt door de Sneeuwkonin-
gin gezien als een bedreiging, maar 
weet met zijn kinderen Kai en Ger-
da te ontsnappen. Maar dan wordt 
Kai ontvoerd door de Sneeuwko-

ningin en Gerda gaat op zoek naar 
haar broertje. Ook leuke kinder- en 
familiefilms zijn: ‘Free Birds’ op za-
terdag 11 en zondag 12 januari om 
17.15 uur en woensdag 15 januari 
om 14.30 uur, ‘Frozen’ op zondag 12 
januari om 10.45 uur, ‘Frozen 3D’ op 
vrijdag 10 en zondag 12 januari om 
14.45 uur en woensdag 15 januari 
om 13.00 uur, ‘Mees Kees op kamp’ 
op vrijdag om 16.45 uur, zondag om 
12.45 uur en woensdag om 15.00 
uur, ‘Midden in de Winternacht’ op 
zaterdag en zondag om 15.00 uur 
en woensdag om 16.30 uur en ‘Wal-
king with Dinosaurs’ op zondag en 
woensdag om 16.45 uur. Voor meer 
informatie en reserveren van kaar-
ten: www.crowncinemaalsmeer.nl. 

Nieuwjaarsdisco 
voor jeugd
Rijsenhout – Op vrijdag 10 januari 
wordt voor jongens en meiden van 4 
tot 12 jaar een nieuwjaarsdisco ge-
houden in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat 14. Voor de jeug-
dige bezoekers staat een gratis wel-
komsdrankje met bubbels klaar. De 
disco is van 19.00 tot 21.00 uur. Voor 
meer informatie: 0297-321903.

Kennismaken met honkbal
Uithoorn - Zaterdag 11 januari 
van 10.00 tot en met 11.30 uur heb-
ben jongens en meisjes van 5 jaar 
en ouder de mogelijkheid om gra-
tis kennis te maken met honkbal 
en softbal. De kennismaking vindt 
plaats in de gymzaal van De Bre-
de School aan de Randhoornweg 
39. Thamen staat aan de start van 
een nieuw seizoen waarbij wederom 
met twintig teams uitgekomen gaat 
worden in de competitie. Kinderen 
vanaf 5 jaar beginnen met beeball, 
een simpelere versie van honk- en 
softbal. Vanaf 9 jaar gaan de kinde-
ren dan echt honkballen of softbal-
len. Komende zaterdag is een prima 
mogelijkheid ook voor oudere kin-
deren om met deze sport kennis te 
maken. Er zullen voldoende trainers 
aanwezig zijn om de basis begin-
selen uit te leggen. De teams trai-
nen tot en met half maart in diver-
se gymzalen in Uithoorn. Vanaf half 

maart gaan de teams aan het bui-
tenseizoen beginnen dat tot en met 
begin oktober loopt. Niet in de ge-
legenheid om komende zaterdag 
langs te komen, maar wel interes-
se? Neem dan contact op info@tha-
men.info of check voor meer infor-
matie www.thamen.info.

70 Kerstbomen of meer?!
Aalsmeer - Op 1 januari is de 8 ja-
rige Job gelijk op zoek gegaan naar 
kerstbomen. Hij had de boodschap 
van de gemeente gelezen, iedere 
boom levert 50 cent op en dat kan 
een heel leuk zakcentje worden! Al 
snel waren de eerste bomen in de 
tuin van Job een feit. Samen met 
zijn zusje Isa (6) en vriendje loopt hij 
al dagen door Nieuw-Oosteinde op 
zoek naar bomen. 
De opbrengst was wisselend. Soms 
arriveerde de drie met bossen bo-

men tegelijk. De bomen hadden ze 
aan een touw vastgeknoopt of aan 
de skelter bevestigd. En gelukkig is 
daar dan opa Jan, die elk jaar een 
bus of aanhanger regelt en samen 
met de kinderen brengt hij alle bo-
men naar het Middelpunt of naar de 
gemeentewerf. Vorig jaar hadden 
ze er 70 verzameld, gaan ze erover-
heen dit jaar? Dat is de grote vraag! 
Bomen inleveren tegen 50 eurocent 
per stuk kan tot aanstaande vrijdag 
10 januari.

Uitleven op luchtkussens
Aalsmeer - In de kerstvakantie werd 
op donderdag 2 januari een groots 
luchtkussenspektakel gehouden in De 
Bloemhof. Maar liefst vijftien spring-
kussens waren opgesteld voor jeug-
dige inwoners. Er waren luchtkussens 

voor alle leeftijdsgroepen. Aan de op-
roep om lekker te komen springen en 
swingen tijdens de disco in de avond 
is goed gehoor gegeven. Het was een 
gezellig, sportief en druk bezocht fes-
tijn. Foto: www.kicksfotos.nl. 

Jeugdvoorstelling op zaterdagmiddag

Jungle Book in Crown Theater
Aalsmeer - Op zaterdag 25 ja-
nuari presenteert Crown Theater 
Aalsmeer de jeugdvoorstelling ‘Jun-
gle Book’. Ruim een kwart eeuw ge-
leden schreef de Engelse auteur Ru-
dyard Kipling een verzameling oer-
woudverhalen die hij bundelde in 
The Jungle Books. Sindsdien zijn 
deze verhalen talloze malen be-
werkt en verfilmd. Jong en oud is 
bekend met de avonturen van het 
mensenjong Mowgli die opgroeit in 
het oerwoud te midden van de wol-
ven. Opus One heeft ‘Jungle Book’ 
al in 1996 bewerkt tot een spette-
rende theatervoorstelling, het be-
hoort tot de hoogtepunten binnen 
het repertoire van dit populaire ge-
zelschap. In een gloednieuwe en ei-
gentijdse enscenering kan iedereen 

nu weer meeleven met de avontu-
ren van Mowgli, zijn rondborstige 
vriend Baloo de Beer en de ranke 
panter Bagheera. Mowgli is op zijn 
hoede voor de Apenbende en voor-
al voor de tijger Shere Khan, met 
wie hij een fel gevecht voert. De 
grootste strijd voert Mowgli echter 
met zichzelf. Zal hij, de koning van 
de jungle, ooit terugkeren naar de 
mensenwereld? 
De voorstelling begint om 15.00 uur 
en kaarten kosten middels sprint-
prijs (vroeg boek korting) 14 euro 
per stuk. Wacht niet te lang, in de-
ze zijn maximaal 50 toegangsbewij-
zen beschikbaar. De reguliere prijs 
is 18 euro. Voor informatie en kaar-
ten www.crowntheateraalsmeer.nl 
of bel 0900-1353.
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Bonnie St. Claire columniste 
Rob Geleijn en Rinus van 
Itterzon op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Op maandag 13 janua-
ri zijn er wederom twee interessan-
te Aalsmeerders te gast bij de lokale 
omroep. In ‘Door de Mangel’ is on-
dernemer Rob Geleijn, eigenaar van 
Fiqas Software, de negentiende gast 
die aan de tand wordt gevoeld. Ge-
leijn zal zelf de muziek samenstel-
len en neemt tevens een voorwerp 
mee naar de studio welke een be-
langrijke rol speelt of heeft gespeeld 
in zijn leven. Luisteraars kunnen ook 
live vragen stellen aan de gast via 
het telefoonnummer 0297-325858, 
via studio@radioaalsmeer.nl of via 
twitter. In het programma ‘De Top 10 
van’ mag Radio Aalsmeer DJ Rinus 
van Itterzon dit maal zijn tien favo-
riete nummers ten gehore brengen 
in zijn eigen programma. Vrijdag-
avond 3 januari was Bonnie St. Clai-
re te gast in het programma Vrijdag-
avondcafé. Presentator Ron sprak 
uitgebreid met Bonnie over haar 
carrière, haar liedjes, haar specia-
le band met producer Peter Koele-
wijn, haar optreden in Ali B op Vol-
le Toeren en nog veel meer. Bonnie 
zal maandelijks een rubriek gaan 

verzorgen in dit programma met 
shownieuws en zij neemt maande-
lijks een bekende zanger of zange-
res mee als gast. De overige weke-
lijkse rubrieken worden gevuld door 
Marc Eveleens met ‘Marc’s culinai-
re kookwekker’ waarin hij handi-
ge kooktips en recepten bespreekt 
en door Deborah Bothe. Zij neemt 
de luisteraars mee in de lokale we-
reld van de social media. Ook zal zo 
nu en dan Esther Gons aanschui-
ven met een eigen column. Naast 
deze rubrieken doen Lisette en Ron 
zelf diverse interviews en maken 
zij reportages over evenementen 
in Aalsmeer en Kudelstaart. Daar-
naast zijn zij wekelijks op zoek naar 
de Twitterhit van een bepaalde ar-
tiest en geeft Crown Cinema daar-
bij twee bioscoopkaartjes weg. Re-
den genoeg dus om te luisteren op 
vrijdagavond. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren op 105.9 FM en de ka-
bel op 99.0 FM. Ook te beluisteren 
via de livestream op internet: www.
radioaalsmeer.nl. Het bezoekadres 
van de omroep is Van Cleefkade 15 
in de Crown Business Studio’s.

Aalsmeer ontdekt verplaatst!

Nieuwjaar met Sonority
Aalsmeer - Zondagmiddag 12 ja-
nuari luidt Sonority het nieuwe jaar 
in tijdens een gezellige Sing-Inn met 
vrienden, familie en belangstellen-
den. Het popkoor zal een paar keer 
kort optreden, afwisselend met gast 
DuYoBras R’Co. Potentiële nieu-
we leden worden aangemoedigd 
om deze middag kennis te komen 

maken met Sonority. Het optreden 
is van 15.00 tot 17.00 uur en vindt 
plaats in restaurant Welkom Thuis 
aan de Stommeerweg 91. Sonority 
zorgt voor de songs, DuYoBras R’Co 
voor de chansons en Welkom Thuis 
voor de hapjes. De toegang is gratis. 
Kijk voor meer informatie op www.
sonority.nl.

Aalsmeer - De eerder aange-
kondigde amateurmanifestatie 
‘Aalsmeer ontdekt zichzelf’ op za-
terdag 11 januari aanstaande gaat 
niet door. 
Het evenement is bedoeld voor 

amateurmusici van jong tot oud. 
Wegens een beperkt aantal aan-
meldingen heeft Cultuurpunt 
Aalsmeer besloten het evenement 
te verplaatsen naar zaterdag 24 mei 
in de Week van de Amateurkunst. 

Communiceren met tieners
Aalsmeer - Tieners zijn geen klei-
ne kinderen meer. Ze hebben hun 
‘eigen’ leven .Bij sommige aspec-
ten van dat leven kun je als ouders 
vragen hebben en/of bezorgd zijn. 
Maar hoe praat je erover, hoe stel 
je grenzen? Dat is nog niet zo een-
voudig. Komende donderdag 16 ja-
nuari wordt een nieuwe activiteit, 
Het Leerhuis van de CAMA-kerk de 
ACG, voortgezet. Laagdrempelige 
informatie over verschillende the-
ma’s om de veertien dagen op don-
derdagavond. Onderwerpen die de 
komende weken door verschillende 
sprekers worden gegeven zijn onder 

andere karaktervorming en geloof, 
voedsel en beweging, muziek in de 
kerk en communiceren met tieners. 

De microfoon is de 16e januari 
voor Vanessa van Dam-Wesselius, 
Jeugd-maatschappelijkwerker en 
familiebemiddelaar met een jaren-
lange ervaring in de Jeugdzorg. Ie-
der die kinderen heeft in de tiener-
leeftijd, of er binnenkort mee te ma-
ken krijgt of gewoon belangstellend 
is: Van harte welkom! Inloop vanaf 
19.45uur, start 20.00 uur en einde 
rond 21.30 uur. Locatie is de Open 
Hof Kerk,ingang Sportlaan. 

Cursussen Engels en Frans 50+
Aalsmeer - Al eens aan Engels of 
Frans gedacht? U bent nooit te oud 
om te leren! U hebt contact met an-
dere mensen op weer eens een heel 
andere manier en het is een uitste-
kende geheugentraining. Er wordt 
zoveel mogelijk aandacht besteed 
aan het spreken en de groepen zijn 
klein. Het tempo is rustig een voor-
opleiding is niet nodig. De lessen 
worden gegeven bij de SWOA in 
Meander in de Clematisstraat 20. Er 
zijn lessen op verschillend niveau: 

beginners, half gevorderden en ge-
vorderden. De Franse cursussen zijn 
op woensdagmiddag de Engelse op 
dinsdag en vrijdagmorgen. Mini-
mum aantal deelnemers is drie. 

De lessen duren een uur. De kosten 
zijn 82 euro voor 10 lessen en er is 
een vervolgcursus. De prijs is exclu-
sief boeken. 
Voor inlichtingen en opgave kan 
gebeld worden met Carolijn van Es 
Smith. Tel.0297- 364398

Voor 28 gymnasten van
SV Omnia mooie springdag
Aalsmeer - Op 2 januari, vlak na 
de oliebollen, gingen trainsters Il-
se Sandifort, Mariët Tas en Anne-
ke Nap met 28 gymnasten, waar-
onder voor het eerst twee jongens, 
naar de meest afwisselende Spring-
dag in Sommelsdijk. Deze plaats ligt 
nog net in Zuid-Holland. De plaat-
selijke gymvereniging organiseert al 
vele jaren een speciale springdag. 
De Omnia-deelnemers begonnen 
met vrij zwemmen. In het zwem-
bad maakten de turnsters natuurlijk 
ook ‘torentjes’ op elkaar en er werd 
zelfs in het ondiepe een flick-flack 
geturnd! Na het zwemmen lieten de 
turnsters het patatje lekker smaken. 
Kijken naar een demo op de tum-
blingbaan was ook leuk, maar na-
tuurlijk is het nog veel leuker om het 

zelf te doen. Dus werd er door alle 
gymnasten gesprongen op de gro-
te trampoline, op de dubbel mini-
tramp, de tumblingbaan en de pe-
gasus. Het volgende onderdeel was 
klimmen op de klimmuur. 

Dit konden de gymnasten ook heel 
goed! Sommige kwamen zelfs tot 
het dak! Het onderdeel handboog-
schieten was ook heel spannend! 
Sommige kinderen deden het voor 
het eerst en wisten zelfs de doel-
schijf te bereiken! Het laatste onder-
deel was bowlen. Heel leuk, maar 
de baan was een beetje van slag na 
zo’n lange dag. Enfin, het mocht de 
pret niet drukken! Het was een zeer 
geslaagd en zeer afwisselend begin 
van het nieuwe jaar! 

Mini NK geweldig succes!
Aalsmeer - Op vrijdag 3 janua-
ri hebben de combinatiefunctiona-
rissen Sport, Cultuur en Welzijn van 
de Binding het mini NK Beach ge-
organiseerd. Het evenement stond 
geheel in het teken van het verbin-
den van de verschillende werkge-
bieden sport, cultuur en welzijn in 
Aalsmeer. Het was een zomers be-
gin van het nieuwe jaar met sportie-
ve, muzikale en creatieve activitei-
ten. En een groot succes, waar bij-
na 100 kinderen op af zijn gekomen. 
Sportservice Haarlemmermeer heeft 
in samenwerking met de volleybal-
vereniging een beachvolleybaltoer-
nooi gehouden voor de oudste kin-
deren. De kleinste kinderen werden 
vermaakt met leuke strandspelle-
tjes zoals beachkorfbal, beachvoet-
bal en spelen in het zand. Cultuur-
punt Aalsmeer heeft een swingen-
de cheerleading- en percussiework-
shop georganiseerd. Beide groepen 
hebben hun geleerde kunsten laten 
zien tijdens een geweldig optreden 
aan het einde van de middag. Stich-
ting de Binding heeft de kinderen 

ook nog creatief aan het werk ge-
zet met het versieren van cupcakes 
en het maken van pompoms voor 
het cheerleading optreden. Tevens 
kregen de kinderen t-shirts waar-
op ze handtekeningen van beken-
de beachvolleyballers konden ver-
zamelen.Tijdens dit uitgebreide pro-
gramma was er natuurlijk ook tijd 
voor een lekker glas limonade en 
een gezond tussendoortje zoals een 
appel of banaan. Onder luid gejuich 
van kinderen en ouders heeft Bur-
gemeester Jobke Vonk aan het ein-
de van de middag officieel de derde 
hal van The Beach geopend. Na het 
onthullen van de foto van beachvol-
leyballer Richard Schuil hebben de 
kinderen hun geleerde kunsten ver-
toond aan de ouders en het overi-
ge publiek. Het was een super op-
treden! De combinatiefunctionaris-
sen Sport, Cultuur en Welzijn kijken 
met veel plezier terug op deze ge-
zellige middag! Kijk voor de foto’s en 
nog veel meer leuke activiteiten op 
www.debinding.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Mooie opbrengst Roemenie
door sinaasappelactie
Aalsmeer - Door de actie van in to-
taal 120 kinderen van 9 tot 13 jaar 
hebben Roemeense kinderen in 
pleeggezinnen weer kans op een 
menswaardige toekomst. In totaal 
zijn er 14.140 sinaasappels verkocht. 
De stichting kijkt terug op een goe-
de actie met een totaalopbrengst van 

6.026 euro. 25 Procent van dit bedrag 
is opgehaald middels straatacties in 
Nieuwveen en Zevenhoven en 75 pro-
cent via de verkoop in winkels, waar-
onder in Dorcas Aalsmeer. Iedereen 
die heeft geholpen wordt bij deze har-
telijk bedankt. Voor meer informatie: 
www.helpeenroemeenskind.nl

Frisse duik in ‘t Oosterbad!
Aalsmeer - Eigenlijk in korte tijd 
een traditie geworden, de Nieuw-
jaarsduik op 1 januari in het Oos-
terbad. 
Ook voor een frisse start van 2014 
mochten vele durfals verwelkomt 
worden in het natuurbad aan de 
Mr. Jac. Takkade. In een dubbele rij 
stonden kinderen en volwassenen 
klaar om te water te gaan. De plons 
werd vooraf gegaan door een spor-
tieve opwarming op muziek. 
Echt koud was het overigens op 
nieuwjaarsdag niet, ijs weg hakken 
hoefde niet, maar toch, het blijft af-
zien en een moment na afloop op 
trots op jezelf te zijn! 

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Een groepje van vids en volwasse-
nen heeft meegedaan aan de Nieuw-
jaarsduik in het Oosterbad om geld 
in te zamelen voor een vriend van 
hun vader. Deze vriend heeft MS en 
er is een speciale (rol)stoel nodig 
voor hem. Dit vervoer gaat er zeker 
komen, er is met de plons een leuk 
bedrag bij elkaar gehaald!

Kaartmarathon 
bij BV Oostend
Aalsmeer - Op zaterdag 11 janua-
ri organiseert buurtvereniging Oost-
end haar jaarlijkse Nieuwjaarsma-
rathon in buurthuis ’t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat 55. De ma-
rathon begint om 14.00 uur, vanaf 
13.30 uur is de zaal open. Het be-
stuur hoopt dat kaartliefhebbers 
zich massaal op gaan geven voor 
deze bijzondere dag. Het kaarten 
duurt tot 20.00 uur. Uiteraard wor-
den pauzes ingelast, die gebruikt 
kunnen worden voor een versnape-
ring of drankje. De kosten bedragen 
10 euro per persoon en dit bedrag 
is inclusief koffie of thee en maxi-
maal 2 broodjes per persoon. Opge-
ven kan bij Maarten van der Vaart 
via 06-28254726 of vaart@hetnet.nl. 
Opgeven kan tot uiterlijk 9 januari. 
En vol is vol!

Speelavond in 
‘t Middelpunt
Aalsmeer - De eerste speelavond 
van BV Oostend in het nieuwe jaar 
is op donderdag 9 januari in gebouw 
’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 
vanaf 20.00 uur. De zaal gaat open 
om 19.30 uur. Kaartliefhebbers zijn 
welkom. De laatste speelavond in 
2013 is gewonnen door mevrouw van 
der Made met 5815 punten, gevolgd 
door de heren E. Schuit met 5436 
punten en Van Bemmelen met 5230 
punten. De poedelprijs is uitgereikt 
aan Tonny Könst met 3523 punten.

Klaverjassen op 
de ouderensoos
Aalsmeer - De eerste ouderen-
soos bij BV Oostend in het nieuwe 
jaar is op donderdagmiddag 16 ja-
nuari vanaf 14.00 uur in gebouw ’t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
De zaal gaat open om 13.30 uur. De 
laatste speelmiddag in 2013 is ge-
wonnen door de heer Tulp met 5370 
punten. Op twee en drie de dames 
Gelein met 5066 en van der Stroom 
met 5002 punten. Bij het rummicup-
pen behaalde Geeske de hoogste 
eer met 69 punten.

Koppelspelen bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op maandag 13 janua-
ri organiseert buurtvereniging Oost-
end een koppelspeelavond. De aan-
vang is 20.00 uur in gebouw ’t Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. De 
zaal gaat open vanaf 19.30 uur. Op 
maandag 23 december kwamen de 
koppels voor de laatste keer in 2013 
in actie en het beste koppel was de 
dames R. van de Koppel en H. deR-
uiter met 5258 punten. Op de twee-
de plaats Ed en Piet Schuit met 5032 
punten en op drie zijn D. Tromp en 
W. Spring in ’t Veld geëindigd met 
5004 punten. De poedelprijs was 
voor Ton en Tonny met 3925 punten. 
Bij het jokeren ging de hoogste eer 
naar Jopie met 259 punten.

Kaartavond DES
Rijsenhout - Op donderdag 16 ja-
nuari houdt buurtvereniging DES 
voor liefhebbers een speelavond. 
Klaverjassen en domineren staan 
op het programma. Vanaf 19.30 
uur worden de kaarten verdeeld in 
dorpshuis De Reede in de Schouw-
straat. Liefhebbers van klaverjassen 
en domineren zijn van harte wel-
kom. Het klaverjassen op 12 decem-
ber is gewonnen door Nico de Jong 
met 5699 punten, gevolgd door Jan-
na Eveleens met 5359 en Richard 
van de Schoor met 5312 punten. 
Winnaar bij het domineren werd Elly 
Heemskerk met 9 schrappen.

Programma 
handbal
Zaterdag 11 januari
15.45 uur:  FIQAS Aalsmeer E3 -   
 RKDES
16.35 uur:  FIQAS Aalsmeer, jongens E1 –  
 WHC
17.25 uur:  FIQAS Aalsmeer, jongens C1 –  
 Fidelitas
18.45 uur:  FIQAS Aalsmeer, heren 3 –  
 Aristos/DSS
Zondag 12 januari
10.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, jongens B1 –  
 Internos (jeugddivisie)
11.10 uur:  FIQAS Aalsmeer, heren A1 –  
 Volendam (jeugddivisie)
12.20 uur:  FIQAS Aalsmeer, dames 3 –   
 US
13.45 uur:  FIQAS Aalsmeer, dames 2 –  
 Leidsche Rijn
14.30 uur:  FIQAS Aalsmeer, heren 2 –  
 PK/Unitas (Eerste Divisie)

Kienavond in 
het Dorpshuis
Kudelstaart - Aanstaande donder-
dagavond 9 januari organiseert Sup-
porters Vereniging Kudelstaart een 
kienavond. Met deze avond een prij-
zenpakket om de voorraad bood-
schappen weer wat aan te vullen. 
Veertig fantastische prijzen liggen te 
wachten op een nieuwe eigenaar. Wie 
het snelst zijn kienblaadje vol heeft, 
mag als eerste een keuze maken uit 
de vijf prijzen die in elke ronde te win-
nen zijn. Ook dit seizoen zijn extra 
prijzen te winnen voor bijvoorbeeld 
het onderste of bovenste rijtje. Na vier 
ronden komt er een pauze om even te 
genieten van een kopje koffie of een 
drankje. Als de acht ronden gespeeld 
zijn komt de knaller van deze avond, 
een superprijs met een waarde van 
ongeveer 125 euro. Iedereen is van 
harte welkom en neem ook de buur-
vrouw, een vriend, vriendin of een fa-
milielid mee. De kienavond begint om 
20.30 uur en wordt gehouden in het 
Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. 
Voor alle datums van het nieuwe sei-
zoen kan gekeken worden op www.
desupportersverenigingkudelstaart.nl 

Maandelijkse bingo De Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 15 januari is 
de maandelijkse bingo weer. Buurtver-
eniging de Pomp houdt meestentijds 
de tweede woensdag van de maand 
haar bingo in ’t Baken in de Sportlaan 
86. Vanaf 20.00 uur is iedereen van har-
te welkom, lid of geen lid, jong of oud, 
gezelligheid en spanning staan voorop. 
Er worden tien rondes gespeeld met 
gevarieerde prijzen en één hoofdprij-
zenronde met twee waardevolle hoofd-
prijzen. Om het geld hoeft u het niet te 

laten, want het rendement is altijd ho-
ger dan uw inleg, is het niet qua prijzen, 
dan wel qua gezelligheid! Dit jaar volgt 
voor het eerst in 68 jaar geen speel-
avond meer op de derde maandag van 
de maand, het was na zoveel jaar en 
ondanks de harde kern aan deelne-
mers niet meer te doen om de speel-
avonden te organiseren. Telefonische 
informatie kan verkregen worden bij de 
secretaresse van de vereniging, Caroli-
ne Ramp via 0297-344107.

Wedstrijden heren en dames
Aalsmeer - De twee eerste wedstrij-
den van de heren van FIQAS Aalsmeer 
in het nieuwe jaar, die gepland stonden 
voor 4 en 11 januari, zijn uitgesteld. Dit 
omdat cirkelspeler Samir Benghanem 
uitkomt voor het Nederlands Heren-
team dat een serie kwalificatiewedstrij-
den speelt voor het komende WK. De 
thuiswedstrijd tegen AHV Swift wordt 
nu gespeeld op dinsdag 14 januari om 
20.00 uur in de Bloemhof. Publiek is ui-
teraard van harte welkom. De uitwed-

strijd bij E&O is verplaatst naar donder-
dag 23 januari. Op zaterdag 18 janu-
ari wacht vanaf 20.30 uur de uitwed-
strijd tegen Hellas voor de Aalsmeer-
se handballers en op zaterdag 25 ja-
nuari komt Quintus op bezoek. Deze 
wedstrijd begint om 20.45 uur. De da-
mes spelen in de eredivisie op zondag 
12 januari vanaf 15.15 uur uit tegen 
Kwebbel?E&O en zaterdag 25 januari 
wordt thuis gehandbald in De Bloem-
hof vanaf 19.00 uur tegen Hellas.

Arran Gatting kampioen 
Biljartclub Achterlangs
Aalsmeer - Biljartvereniging Ach-
terlangs speelt wekelijks op de 
woensdagavond een onderlinge 
competitie in café Sportzicht. Een 
seizoen van Achterlangs loopt van 
juni tot en met mei. Er wordt het he-
le jaar door gespeeld, er wordt zelfs 
geen zomerstop gehouden. De ver-
eniging is opgericht om de ama-
teurs ook een kans te geven deze 
sport uit te oefenen. 

Er spelen inmiddels ook gevorder-
den mee en zo heeft Sportzicht een 
gezellige biljartclub op de woens-
dagavond. Dit seizoen is één van de 
nieuwe leden kampioen gewonnen. 
Arran Gatting is kampioen van het 
seizoen 2012/2013. Hij heeft talent 
voor het biljarten, hij vindt het een 

leuk spel en dacht dat wil ik leren. 
Van zijn schoonvader heeft hij een 
keu gekregen en zo is hij begon-
nen. Hij is fanatiek en speelt wan-
neer hij kan. Op de woensdagavond 
speelt hij bij de biljartclub en het 
eerste seizoen voor hem is goed af-
gesloten. Met een ruime voorsprong 
kampioen van het seizoen en van de 
spelletjesavond. Ook eens komen 
kijken tijdens een biljartavond? Ie-
dere belangstellende wordt bij deze 
uitgenodigd om eens te komen kij-
ken op woensdagavond vanaf 20.00 
uur. De laatste woensdag van de 
maand is er kienen in café Sport-
zicht, die avond is er uiteraard geen 
biljarten, maar ook dan zijn biljar-
ters en liefhebbers van spelletjes 
van harte welkom. 



Beachmember voor het leven: Richard Schuil. Uit handen van Beacheigenaar 
Ruud Visman ontvangt hij deze ere-oorkonde.

NK beachvolleybal indoor

Staande ovatie en goud 
voor Richard Schuil
Aalsmeer - Met een staande ova-
tie van het in ruime getale opge-
komen publiek, de zoveelste gou-
den medaille om zijn nek, opnieuw 
een Nederlandse titel op zak en voor 
de laatste keer met Reinder Num-
merdor aan zijn zijde heeft Richard 
Schuil in The Beach in stijl afscheid 
genomen van het topvolleybal. In 
een schitterende apotheose van 
het indoor beachvolleybaltoernooi 
om de nationale titels zetten Schuil 
en Nummerdor hun tegenstanders 
Wessel Keemink en Jeffrey van Wijk 
in de finale van het NK met 21-12 
en 21-19 in twee sets opzij. Een laat-
ste hoofdprijs in de toch al goed ge-
vulde prijzenkast van Richard Schuil 
aan het einde van zijn imposan-
te carrière. De enorme bagage aan 
ervaring was daarbij op sommige 
momenten doorslaggevend. “Een 
prachtig evenement en niet alleen 
omdat het mijn afscheidstoernooi 
is, maar omdat het gedragen wordt 
door veel gemotiveerde vrijwilli-
gers’” meldde Schuil na afloop. “Het 
is ontzettend leuk om hier te spe-
len. Enthousiast publiek, een schit-
terende entourage en mooie wed-

strijden. Zwaar? Ja, dat was het ze-
ker. Ik heb me echt moeten opla-
den, maar als je eenmaal in het veld 
staat, dan vergeet je alle pijn en ga 
je voor elke bal. Maar nu is het mooi 
geweest.” Voorafgaand aan de fi-
nale werd Schuil in aanwezigheid 
van wereldkampioenen Alexander 
Brouwer en Robert Meeuwsen for-
meel gehuldigd voor zijn bijdrage 
aan het Nederlandse beachvolley-
bal. De oude garde gaf daarmee of-
ficieel het stokje over aan de nieuwe 
generatie. En daar blijft het, als het 
aan Alexander Brouwer ligt, niet bij: 
“We schuiven nog wel eens met zijn 
vieren aan tafel om onder het ge-
not van een biertje te worden bijge-
schoold over bijvoorbeeld de Olym-
pische Spelen.” Bij de dames zege-
vierden Rimke Braakman en Jantine 
van der Vlist met 2-0 (21-8 en 21-
15) over Rebekka de Kogel-Kadijk 
en Jolien Sinnema. “Als je de uitslag 
ziet, zou je het niet denken maar het 
was best een pittige wedstrijd”, rea-
geerde van der Vlist, terwijl Braak-
man instemmend knikte. “Het toer-
nooi valt midden in de wintertrai-
ningen, dus echt wedstrijdritme 

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder opende het NK beachvolleybal indoor.
Foto: www.kicksfotos.nl.

De winnaars van 2014: Richard Schuil en Reinder Nummerdor en de dames 
Rimke Braakman en Jantine van der Vlist.

heeft niemand en dat merk je ook 
wel”, vulde Braakman haar partner 
aan. “Het is hard werken, maar wel 
lekker om in deze periode ook een 
paar wedstrijden op niveau te spe-
len.” Het NK indoor beachvolleybal 
indoor werd gespeeld in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247. Het in-
doorbeachsportcentrum in de voor-
malige bloemenveiling zal ook in 
2015 en 2016 het decor vormen van 
het nationale titeltoernooi.
Eindstand NK beachvolleybal in-

door 2014 van 3 tot en met 5 januari:
Vrouwen:
1. Braakman en Van der Vlist
2. Kogel-Kadijk en Sinnema
3. Schuil-Wijnhoven en De Vries en 
Huurman/Wesselink
Mannen:
1. Schuil en Nummerdor
2. Keemink en Van Wijk
3. Van Dorsten en Van de Velde en 
De Kogel en Daalmeijer
Alle uitslagen NK beachvolleybal 
indoor op www.beachcompetitie.nl

IJsclub De Blauwe Beugel
Veel jeugdschaatsers bij 
Jan van Gennip Toernooi
Rijsenhout - Het traditionele Jan 
van Gennip toernooi, dat altijd in de 
kerstvakantie wordt gehouden, kon 
zich dit jaar verzekeren van een pri-
ma deelname van de pupillen jeugd 
van IJsclub de Blauwe Beugel. Maar 
liefst 12 pupillen en junioren C rij-
ders en rijdsters deden dit jaar mee, 
en dat is gelukkig weer meer dan 
de afgelopen jaren. Het wedstrijd-
schaatsen zit duidelijk weer in de 
lift bij de jonge jeugd, en ook het 
succes van het jeugdschaatsen zal 
hopelijk volgend jaar zijn vruchten 
gaan afwerpen. Ondanks de matige 
tot slechte weersomstandigheden 
van veel wind werden er toch nog 

flink wat persoonlijke records gere-
den door Kim Visser, Jorrit la Pier-
re, Bram Schaak, Igor Baars, Luke 
Kooij en Niels Bart. Onno Zonneveld 
wist in zijn categorie zelfs het podi-
um te halen met een fraaie twee-
de plaats. Helaas ook een paar val-
partijen, mede door de harde lastige 
wind dwars op de baan. De schaat-
sers, die uitkomen bij het Challenge 
Schaatsteam, hebben een prachtige 
trainingsweek achter de rug in het 
Noord-Italiaanse Collalbo. 

Onder fraaie weersomstandigheden 
en later ook winterse omstandig-
heden kon er op de hoog gelegen 

baan iedere dag worden getraind 
en toegewerkt worden naar een op-
timale vorm voor de tweede helft 
van het schaatsseizoen. Tevens wer-
den lokale wedstrijden gehouden 
waaraan het gehele team kon deel-
nemen. Omdat het hier een buiten-
baan betreft, helaas geen persoon-
lijke records voor de deelnemers, 
maar voor buitenomstandigheden 
werden toch zeer goede tijden ge-
realiseerd. Een prima afsluiter van 
een succesvolle trainingsweek dus. 
Tenslotte nog een groep 4 wedstrijd 
voor de jeugd op de thuisbaan in 
Haarlem, met aardig wat persoonlij-
ke records op de 300, 500 en 1000 
meter voor Igor Baars, Onno Zon-
neveld, Luke Kooij en William Koo-
le. Voor meer informatie omtrent 
(schaats) nieuws, uitslagen, versla-
gen en evenementen heeft IJsclub 
De Blauwe Beugel een actieve web-
site die te raadplegen is via: http://
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl. 

Snertdrive en cursus Bridge’86 
Leimuiden - Op zondag 2 febru-
ari organiseert Bridge ‘86 in sa-
menwerking met café Keijzer een 
‘snertdrive’ met prijzen. Deelname 
staat open voor ieder niveau, ook 
huiskamerbridgers en beginners 
zijn welkom. De zaal is open vanaf 

13.00 uur en er wordt om 13.30 uur 
met bridgen gestart. De uitslag en 
prijsuitreiking zijn om circa 18.00 
uur tijdens de maaltijd. De kosten 
bedragen 35 euro per paar, inclu-
sief maaltijd, kopje koffie of thee 
en een hartig hapje. Deelname is 

Schaakcompetitie
Overtuigende winst SCA 1
Aalsmeer - wist SCA 1 op over-
tuigende wijze 2014 te openen. Te-
gen het op papier sterkere Het Wit-
te Paard Zaandijk was Schaakclub 
Aalsmeer de hele middag de boven-
liggende partij en wist het fraai te 
winnen. Willem Hensbergen speel-
de op het topbord. “Ik kwam goed 
uit de opening, hij deed het fout en 
ik won”, aldus Willem. Daarnaast 
speelde Rik Könst tegen de meest 
ervaren tegenstander. Rik speelde 
het agressief en won met een mooie 
koningsaanval de witte dame. Op 
bord 3 offerde Theo Hendriks zijn 
dame kaal om fraai mat te geven. 
Bij Piet Geertsema ging het lang ge-
lijk op tot op zet 34 de vlam in de 

pan sloeg en zijn koning van g8 via 
g7 tenslotte op c4 even kon rusten. 
Daarna werd het door zetherhaling 
remise. Thuisgekomen liet de com-
puter zien dat Piet aan mat in 15 
was ontsnapt! Vincent Jongkind op 
bord 5 gaf zijn tegenstander weinig 
kans en won eenvoudig, waarbij hij 
met 3 uit 3 op 100% blijft. In de tus-
sentijd had Huup Joosten zijn meer-
dere moeten erkennen in zijn ster-
ke tegenstander, terwijl het bij El-
ham Wasei al vroeg zo ingewikkeld 
dat de spelers de vrede tekenden. 
Michiel Spook viel zeer verdienste-
lijk in op bord 8. Met een knappe re-
mise wist hij de eindstand op 2,5-5,5 
te brengen. 

Wedstrijdzeilen
Snowball Matchracing 
opent seizoen
Aalsmeer - Terwijl iedereen zit te 
wachten op de winter om te schaat-
sen op de Westeinderplassen zijn 
de eerste wedstrijdzeilers al weer 
gesignaleerd. De WZW (Stichting 
Westeinder Zeilwedstrijden) open-
de op 5 januari het zeilseizoen met 
de introductie van het Snowball 
Matchracen. Het zeilen op een kor-
te baan tussen teams in twee boten 
wordt snel populair en Hans van der 
Laarse als voorzitter van de WZW 
schakelde snel. Nog pas deze win-
ter werd er door de WZW 2 boten 
uit de Blue26-klasse ter beschik-
king gesteld, de organisatie op het 
water geregeld en met de medewer-
king vanuit ’t Fort vanaf deze locatie 
een baan uitgelegd vlakbij het Sur-
feiland op de Grote Poel. Het weer 
was fantastisch om te zeilen: strak 
blauwe lucht en een constante ZW-
wind van 4 Bft, eerst toenemend en 
daarna weer afnemend en krimpend 
naar het zuiden. Teams van beken-
de watersportverenigingen, zoals 

de KWVL Loosdrecht, de lokale WV 
Aalsmeer en de Schinkel uit Amster-
dam hadden ingeschreven, maar 
ook de nog jonge vereniging van 
de Ouderkerkerplas, die het zekere 
voor het zekere nam door 2 teams in 
te zetten met Finnzeiler Eric Bakker 
als schipper op team 1. Bij matchra-
cen gaat het niet alleen om behen-
digheid met de boot zelf, maar vooral 
ook om de toepasbare kennis van de 
voorrangsregels en de slimste tac-
tiek. Die wordt vaak al voor de start 
bepaald, als de deelnemers 4 mi-
nuten voor de start achter de start-
lijn moeten varen en de juiste posi-
tie ten opzichte van elkaar moeten 
benutten. De races zelf zijn kort, met 
2 kruisrakken en gepland op 7 mi-
nuten. Wedstrijdleiders Huib Bannier 
en Geert Bakker hadden het schema 
al direct strak in de hand, in totaal 
werden er 18 start gemaakt. De rou-
tiniers van team Vest uit Loosdrecht 
met schipper Floris van Ede wonnen 
uiteindelijk 6 races en werden daar-

mee totaalwinnaar voor Ouderker-
kerplas – 1 ; zij wonnen evenals het 
team van de WV Aalsmeer 5 races, 
maar incasseerden 2 keer verliezen 
tegenover WV Aalsmeer met schip-
per Marc de Haas die het Aalsmeer-
se team letterlijk aanspoorde alle 
zeilen bij te zetten, 3 keer. Met een 
knipoog naar de sneeuwbal (vibur-
num) wil Van Der Laarse nieuwe im-
pulsen geven voor het wedstrijdzei-
len in Aalsmeer als watersportlo-
catie. De volgende races staan ge-
pland op zondag 19 januari. De-
tails en foto’s zijn terug te vinden op 
www.wvaalsmeer.nl .
Theo van Mierlo

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Rick Fransen in de finale
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de achtste speelavond van het 
seizoen van de dartclub Poel’s Eye 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
De zevende speelavond was met 40 
deelnemers de drukste avond van 
dit seizoen tot nu toe. De verwach-
ting was dat de achtste dit zou over-
treffen. Met een keurige opkomst 
van 54 deelnemers kwam deze ver-
wachting ruimschoots uit. Wellicht 
kwam dit door het ‘van Gerwen ef-
fect’ (de nieuwe Nederlandse we-
reldkampioen) Maar ook het feit dat 
de darts (en voetbal) competities stil 
lag(en) zal een rol gespeeld hebben. 
Hoe dan ook, de Poel’s Eye was ver-
eerd zovele darters te mogen ont-
vangen. 

Dankzij de vele dartborden en de 
prima wedstrijdleiding konden de 
finales zoals gewoonlijk weer vóór 
twaaalven beginnen. In de ‘hoofd fi-
nale’ stond een niet verwachte dar-
ter, maar Rick Fransen was de he-
le avond uitstekend op dreef. In een 
zware poule met Ronald Baars en 
Rene Kruit eindigde Rick al keu-
rig eerste. Vervolgens won hij van 
sterke darters als Martijn Stuiven-
berg, Tjitte Miedema en Tom Ke-
ijzer. Dit resulteerde in zijn eerste 
‘grote’ finale ooit. Zijn tegenstan-
der was Joost Breedijk. Joost kwam 
in het verleden niet heel vaak, maar 
won vorig seizoen een speelavond 
en was tweevoudig Koppel Koning 
bij de Poel’s Eye. Hoewel Joost dus 

Joost Breedijk (links) voor tweede keer ooit winnaar bij Poel’s Eye met Rick 
Fransen, die dapper tegenstand bood.

favoriet was gaf Rick dapper te-
genstand. Pas in de zevende, be-
slissende leg capituleerde Rick en 
won Joost uiteindelijk voor de twee-
de keer ooit een speelavond bij de 
Poel’s Eye. Jeroen van den Helder 
en Tom Keijzer reikten (na uitste-
kende overwinningen in de kwart-
finale) tot de halve finale. Het twee-
de niveau werd gewonnen door Ar-
naud van de Graaf. Hoewel Sander 
Molenaar de finale verloor kon hij 
op een uitstekende avond teug kij-
ken. In deze ronde reikten Remco 
Maarse en Robin Nolte knap tot de 
halve finales. Op de achtste speel-
avond waren vele mooie finishes. 
Toch waren de hoge uitgooien van 
Joost Breedijk (145) en Nick Dek-
ker (153) niet hoog genoeg voor de 
hoogste uitgooi van de avond, want 
dat werd een worp van 156 van Wim 
Grapendaal. Tot slot mocht Remco 
Maarse proberen de juiste triple te 
raken bij het spel de Triple Pot. He-
laas lukte dit niet. Deze poging, plus 
meer informatie over de dartclub, is 
terug te vinden op de website www.
poelseye. 

De volgende speelavond is volgen-
de week vrijdag 17 januari. Vier 
nieuwe ronden, vier nieuwe kansen. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye 
heeft een zogenaamd open deuren 
beleid; lidmaatschap of van te voren 
opgeven is niet nodig.

definitief na aanmelding en ont-
vangst van het deelnamebedrag. 
Iedereen die dit kaartspel spelen-
derwijs onder de knie wil krijgen, is 
bij Bridge ’86 aan het juiste adres. 
Bridgecoach Femke Frietema start 
maandag 20 januari met lessen bij 
café Keijzer in de Dorpsstraat 30. 

De cursus omvat 12 lessen, iedere 

maandagavond van 19.45 tot 22.00 
uur. Zowel individueel als met 
partner kunnen geïnteresseerden 
zich opgeven. 

Informatie en/of aanmelden voor 
beide activiteiten bij Truus v.d. 
Meer via 0172 508936 of Maria 
Straeter via mstraeter@hotmail.
com. 

IJsclub De Blauwe Beugel
Tamara en Menno naar NK

Rijsenhout - Afgelopen week 
hebben enkel de wedstrijdrijders 
van IJsclub de Blauwe Beugel 
die uitkomen voor het Challen-
ge schaatsteam wedstrijden ge-
reden. Het was derhalve een vrij 
rustige week zo net na de kerst-
vakantie. Afgelopen zaterdag wa-
ren op Amsterdam de regio plaat-
singswedstrijden voor de su-
per-sprint en pure-sprint waar 
men zich rechtsreeks kon plaat-
sen voor het NK. Tamara Goos-
sen heeft zich via deze wedstrij-
den rechtstreeks weten te plaat-
sen voor het NK Pure sprint. Haar 
tijden waren; 11.54 (100), 27.49 
(300), 42.94 (500) goed voor een 
zesde plaats in het klassement. 
Menno Kramer had zich al eer-
der geplaatst voor het NK Pure 
sprint en hoefde niet in actie te 
komen. Erik Kramer werd zeven-
de, terwijl de eerste zes van het 
klassement direct doorgaan naar 
het NK. Erik zijn tijden; 11.06 en 
11.15 (100), 27.04 en 26.98 (300). 
Er blijft echter voor Erik nog een 

kans om zich te plaatsen via de 
SARA lijst ranking. Het NK Pure 
sprint is op 2 februari op de West-
fries in Hoorn. Olaf Smit en Na-
tasja van Wijk reden nog een ex-
tra wedstrijd in Thialf Heeren-
veen. Goede tijden voor beiden, 
echter net geen persoonlijke re-
cords. Olaf; 38.63 (500) en 1.55.89 
(1500) en Natasja 42.73 (500) en 
2.08.84 91500). Afgelopen zon-
dag heeft Nicky van Leeuwen een 
prima 1000 meter gereden op de 
Vechtsebanen in Utrecht tijdens 
de plaatsingswedstrijden voor de 
1000 meter voor het NK afstan-
den. Een mooi persoonlijk record 
van 1.24.14, maar net niet recht-
streeks voor het NK geplaatst. 
Mogelijk gaat het nog lukken via 
de landelijke herkansingswed-
strijden. Voor meer informatie 
omtrent (schaats) nieuws, uitsla-
gen, verslagen en evenementen 
heeft IJsclub De Blauwe Beugel 
een actieve website die te raad-
plegen is via: http://www.ijsclub-
deblauwebeugel.nl. 

Handbal Aalsmeer nog vijf 
Aalsmeer - Hoewel er zaterdag 
slechts één wedstrijd werd gespeeld, 
gaat de eredivisie competitie bij de 
mannen na de winterstop weer ver-
der. Quintus won ruim van Tachos en 
daardoor ligt de strijd om plaats zes 
weer helemaal open. Het is immers 
zaak na de reguliere competitie in 
die top zes te zitten om deel te kun-
nen nemen aan de play offs in twee 
kampioenspoules van drie. Daar-
om komen vervolgens de vier teams 
die kruisfinales gaan spelen en ver-
volgens strijden de winnaars daarvan 
om de landstitel. Maar er staat meer 
op het spel. De vier hoogst geëindig-
de clubs (de kruisfinalisten) gaan in 

het seizoen 2014-2015 deelnemen 
aan een uitgebreide BeNeLux com-
petitie, die gespeeld zal worden van 
september tot half februari. In die pe-
riode zullen ze niet in de Nederland-
se competitie spelen. Het is voor FI-
QAS Aalsmeer heel belangrijk om aan 
deze prestigieuze nieuwe internatio-
nale competitie te kunnen deelne-
men en dus is nu eerst een plaats bij 
eerste zes vereist. Dat doel is al be-
reikt, want met nog vijf wedstrijden 
te gaan in de reguliere competitie 
is de voorsprong op de nummer ze-
ven twaalf punten. Volgende missie is 
een zo goed mogelijke uitgangsposi-
tie voor de nacompetitie. Daarin spe-

len de beste zes in twee poules: de 
nummers 1, 3 en 5 en de nummers 
2, 4 en 6 nemen het tegen elkaar op. 
Blijft de stand zoals ie nu is, dan zou 
dat betekenen dat FIQAS Aalsmeer 
in een poule komt met OCI/Lions en 
E&O. Maar de onderlinge verschillen 
zijn zo klein dat het net zo goed Kras/
Volendam en Bevo of Hurry Up kun-
nen worden. Veel hangt dus af van de 
laatste vijf speelrondes. In verhou-
ding tot de concurrentie heeft FIQAS 
Aalsmeer een programma dat niet 
zo heel zwaar lijkt: Swift (nummer 9) 
thuis, Hellas (nummer 10) uit, E&O 
(nummer 5) uit, Quintus (nummer 7) 
thuis en tot slot te topper tegen de Li-
ons (de huidige nummer 3) uit. Er is 
nog veel mogelijk, maar de Aalsmeer-
se mannen hebben goede papieren! 
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