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Eigen Haard en gemeente gaan strijd
aan tegen onrechtmatige bewoning
Aalsmeer - Donderdag 21 januari
hebben voorzitter Nico Nieman van
het bestuur van Eigen Haard en burgemeester Pieter Litjens een convenant Bestandsvergelijking ondertekend. In dit convenant spreken ze af
samen de strijd tegen onrechtmatige bewoning aan te gaan. Door het
convenant is het juridisch mogelijk
gegevens vanuit de gemeentelijke
basisadministratie te koppelen aan
de gegevens die Eigen Haard heeft
over haar huurders. Op het moment
dat deze gegevens overeenkomen
is er niets aan de hand. Mocht echter blijken dat er verschillen zijn, dan

wordt nader onderzoek gedaan. Als
uit dat onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld de bewoners van een huis
niet degenen zijn die een huurcontract hebben met Eigen Haard (zogenaamde onderhuur) dan kan worden overgegaan tot ontbinding van
het huurcontract na tussenkomst
van een rechter en is het mogelijk
dat een boete wordt opgelegd. Eigen Haard heeft 3000 Woningen in
Aalsmeer en Kudelstaart.
Waarom?
Zoals bekend is het moeilijk om passende woonruimte te vinden binnen
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de gemeente Aalsmeer. Zeker voor
de groep mensen die aangewezen
is op een huurwoning, kunnen de
wachttijden erg oplopen. Het vermoeden bestaat dat een klein deel
van de huurwoningen niet bewoond
wordt door de rechtmatige huurder.
Naast dat het niet eerlijk is ten opzichte van de mensen die wel volgens de regels aan een woning willen komen, kan deze onrechtmatige
bewoning de leefbaarheid in de wijken nadelig beïnvloeden. Na ongeveer een half jaar worden de resultaten van deze bestandsvergelijkingen geëvalueerd.
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Legmeerdijk 260
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HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist Voorlezen in bibliotheek!

Eigen technische dienst
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl

Taart en bloemen voor 100-jarige
wordt de heer Overes 102 jaar, in
goede gezondheid, want zoals hij
zelf zegt: “Volgens de dokter mankeer ik niets.” Puzzelen doet de heer
Overes bijna dagelijks en de nieuwe 100-jarige borduurt nog graag.
Vervelen doen zij zich absoluut niet.
“De dagen benne tekort”, aldus de
heer Overes. Televisie kijken doet
het ‘belegen paar‘, zoals één van
de kinderen gekscherend zei, alleen
in de avond. He balspelletje Lingo en nieuws wordt dan gekeken.
Bewonderenswaardig is verder dat
het echtpaar nog zelfstandig woont.

Binnenkort volgt weer een feestje,
een huwelijksjubileum. Op 31 januari vieren Wim Overes en Cor Overes-Koot hun 75 jarig huwelijksfeest.
“Dat heb ik nog nooit meegemaakt”,

Verder met PACT Aalsmeer

CDA werkt aan initiatiefvoorstel
dagopvang en naschoolse opvang
Aalsmeer - De CDA-fractie
Aalsmeer werkt aan een initiatiefvoorstel voor het verbeteren van de
dagopvang en naschoolse opvang in
met name Nieuw-Oosteinde en Kudelstaart. “Wachtlijsten zijn nog langer dan verwacht. We moeten hier
met alle partijen oplossingen voor
vinden. Dat is ook deze week weer
gebleken bij de wijkbijeenkomst in

Trijn Stolp-Spaargaren
wordt a.s. vrijdag

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Zonnepanelen?
verkoop, plaatsing en
subsidie aanvraag

    


InformatIeavond op 2 februarI over
nIeuwe InrIchtIng Sloopzone aalSmeer
Gemeente Aalsmeer zal een informatieavond houden over de nieuwe
inrichting van de ‘Sloopzone Aalsmeer’. De sloopzone is het gebied
dat precies in het verlengde ligt van de Aalsmeerbaan van Schiphol.
Het doorkruist de Oosteinderweg en Aalsmeerderweg. De bijeenkomst
zal worden gehouden op dinsdag 2 februari om 19.30 uur in het
gemeentehuis van aalsmeer. De Gemeente Aalsmeer wil de inwoners
van Aalsmeer uitnodigen om naar de eerste ideeën te komen kijken,
luisteren en hierover hun mening te geven. Uw eigen ideeën over
‘de sloopzone’ kunt u ook op deze avond met ons delen. Wethouder
Fransen van Schipholzaken zal ook op deze avond aanwezig zijn.
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amsterdam-Zuidoost
Klokkenbergweg 15
Tel. 020-5650380

aalsmeer
Oosteinderweg 110
Tel. 0297-329 911

Oost. Daarom hopen we en gaan
we er ook van uit, dat het CDA-initiatiefvoorstel zo snel mogelijk en in
ieder geval nog in deze raadsperiode wordt behandeld. Met de huidige fractie en nieuwe kandidaten
werken we aan een heel serieus en
goed onderbouwd voorstel’’, aldus
fractievoorzitter Ad Verburg van het
CDA-Aalsmeer.

Heus waar

100 jaar!

www.pactaalsmeer.nl

www.bosse-elektro.nl

familie. Mama gaat weg en dan is
het feest voor papa en de kinderen... De jongens en meisjes luisterden aandachtig, deden mee met
dansen en op vragen werden, soms
wat schichtig, beantwoord. Duidelijk
was dat de Berenboot-kids genoten
hebben van de voorlees-actie. Vast
en zeker dat ze binnenkort met hun
vader en moeder ook naar de bibliotheek willen om een mooi voorleesboek uit te zoeken!

 

  
  
        
      
        

Niet direct naar pagina vier,
maar lees eerst dit goede nieuws
op pagina één alhier!
Van harte gelukgewenst!
Gerda, Tineke, Ellen,
Kirsten, Inge, Milja,
Hannes, Richard, Jan en Ed.

Big l. maak Je keuze
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vanaf vriJdag 29 Januari

  
 

    
  
      

Alles over
opvoeden en
opgroeien...
ij het cjg!
b
n
e
t
e
w
e
t
t
...je komt he elland.nl
www.cjgamst

op bekende merken zoals:

g-star - Jack & Jones
only - pall mall - edc

50

tot

%

korting

geldt voor de dames-, heren- en kidscollectie voorzien
van een actiekaartje

g-star
esprit
pall mall
only

Big l aalsmeer
zijdstraat 61
aalsmeer
tel. 0297-321177
www.Bigl.nl

Jack & Jones
cars
garcia
vero moda

openingstiJden
maandag van 12.30 - 18.00 uur.
dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
vrijdag van 10 - 21.00 uur.
zaterdag van 10 - 17.00 uur.

troy! 3.9986

Aalsmeer - Met taart en bloemen
arriveerde burgemeester Pieter Litjens afgelopen donderdag 21 januari bij mevrouw Cor Overes-Koot.
De dag daarvoor, 20 januari, had de
Kudelstaartse de mooie leeftijd van
100 jaar bereikt en hier hoort natuurlijk een bezoek van de eerste
burger en gebak bij. Het was geen
onbekend adres voor de burgemeester, want bijna twee jaar geleden belde hij ook aan bij de woning
in Zuiderpark.
Toen bereikte echtgenoot Wim Overes dit ronde leeftijdsgetal. In april

zo vertelde burgemeester Litjens het
echtpaar. Uiteraard gaat de albasten
bruiloft ook feestelijk gevierd worden. Daar gaan de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en
het enige achterachterkleinkind zeker zorg voor dragen! Namens de
Nieuwe Meerbode: Alvast hartelijk
gefeliciteerd!

Aalsmeer - Het is weer nationale voorleesweek en dus worden in
de bibliotheken kinderen van dagverblijven, peuterzalen en scholen
uitgenodigd om te komen luisteren naar een mooi verhaal. Gisteren, woensdag 27 januari, waren de
kids van De Berenboot in het centrum uitgenodigd om kennis te maken met het boek ‘Wiebelbillen boogie’. Het boek van Guido van Gemeenten gaat over een olifanten-
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek 0205923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. Ma.
tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

TANDARTs
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.

DIERENARTs
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel.
560627; Rameaulaantje 20
Aalsmeer, tel: 326734. Buiten
spreekuurtijden: voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar.
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.

bRANDwEER
& pOlITIE
Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst,
tel: 06-22217103.

AlARMNuMMER
Centraal alarmnr. voor spoedeisende gevallen, tel: 112. Voor
ambulance, tel: 020-5555555.

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND
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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
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.

Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764.
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u.
Het inloopspreekuur is wo. van
10.00-12.00 u.

VERlOskuNDIgEN
Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. Kunst en
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

Doopsgezinde Gemeente
organiseert Leerhuis
een deel van het jaar in Jeruzalem.
In dienst van de Stichting C.O.M.E.
(COmmunication Middle East) die
als doel heeft de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen. Joden, Palestijnse
moslims, christenen en mensen uit
andere landen. De Leerhuisavonden
worden gehouden op donderdag 4
en 25 februari, 18 maart en 8 april
vanaf 20.00 uur in de doopsgezinde
kerk in de Zijdstraat. Het onderwerp
is Elia, tussen fanatisme en tolerantie. Om 19.30 uur staat de koffie
en thee klaar. Iedereen is van harte
welkom deel te nemen aan de Leerhuisavonden, gezien de aard van
het Leerhuis, wordt wel verwacht
dat iedereen ook alle bijeenkomsten
bezoekt. Inlichtingen en aanmelden:
Dominee L Geijlvoet tel. 323507 of
e.geijlvoet@dgaalsmeer.nl

Digitaal fotobewerken
voor 50-plussers bij Vita
Aalsmeer - Op woensdagochtend
3 februari om 9.15 uur start er een
cursus Digitaal Fotobewerken voor
50-plussers bij Vita welzijn en advies. De cursus bestaat uit zes lessen van anderhalf uur en wordt gehouden in gebouw Seringenhorst
aan de Parklaan 26a. Er zijn nog
maar enkele plekken vrij. De cursus kost 97,50 euro exclusief handleiding. De handleiding is het boek
Digitale Fotobewerking voor senioren met programma Ulead Photo
Express 3 van Addo Stuur.
De cursus is gericht op de enigszins
ervaren computergebruiker die (bijna) geen ervaring heeft met het bewerken van foto’s met de computer.
Dit kunnen foto’s zijn die met welke camera dan gemaakt zijn. In de-

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie 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 vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Omgeving Mercuriusstraat in Aalsmeer, witte poes. Aan weesrzijden van de rug een cyprese vlek, ongeveer 1 jaar oud.
- Pontweg in Aalsmeer, zwart/wit gevlekte stevige kater, beetje
clownachtig.
- Koningsstraat in Aalsmeer, stevige gecastreerde rood witte kater.
Zijn naam is “Dolfje”.
- Uiterweg in Aalsmeer, rode kat met wit neusje. Heeft bobbel op
rug. Hij heet “Hummer”. Heeft een zwart bandje om met glittertjes
en een doekje met belletjes eraan.
- Hoofdweg in Kudelstaart, witte kater met grijs op zijn rug en staart.
Zijn naam is “Sjimmie”.
Gevonden:
- Scarlattilaantje in Aalsmeer, grote rood/witte kater.
- Wilhelminastraat in Aalsmeer, langharige zwarte kat met witte bef,
buik en sokken. Loopt er al een paar maanden.
- Legmeerdijk t.h.v. no 263 in Aalsmeer, cyperse poes met witte befwitte sokjes.

Diploma-uitreiking bij EHBO
Aalsmeer - Op 21 januari is een
gezellige avond georganiseerd bij
EHBO vereniging Aalsmeer. Nadat
er in december 2009 examen was
gedaan
in de eerstehulpverlening, konden
de cursisten vorige week het felbegeerde diploma in ontvangst nemen.
22 Nieuwe EHBO’ers kunnen gefeliciteerd worden. Ben Atsma, Jacqueline Boerma, Marja Groenewoud,

Bram Heijstek, Nathalie Menet, Gert
Jan Noordam, Lisa Offerman, Bianca Oudhuis, Tiny Pierik, Elly Roosenbrand, Tanya Schipper, Ingrid Schol,
Eva Schreiber, Carolien Slaghuis,
Tom Soldaat, Mark van Eijk, Jasper van Heycop ten Ham, Mike van
Vliet, Ester Vliegenthart, Erica Vliegenthart, Piet Voorn en Kees Vroon
weten wat ze moeten doen als eerste hulp nodig is!

ze cursus wordt stap voor stap uitgelegd hoe foto’s digitaal bewerkt
kunnen worden. Het proces begint
met de invoer van foto’s via digitale
camera of Cd-rom. Daarna volgt de
fase van het bewerken van de foto’s.
Met dit programma is het mogelijk
om foto’s op bijna professionele wijze te bewerken. In een handomdraai
kunnen verrassende effecten toegepast worden. Het programma bevat
tevens honderden kant en klare sjablonen waarmee bijvoorbeeld snel
posters, kalenders en wenskaarten
ontworpen kunnen worden.
In de cursus wordt geoefend met
foto’s die staan op de, bij het boek,
meegeleverde Cd-rom. Voor informatie of opgave: Vita welzijn en advies, tel. 0297-344094.

KERKDIENSTEN
Zondag
31 januari

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Werner Knol. Crèche en peuterdienst.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met ds. K. Muller. 16.30u. gez.dienst in CGK, ds. A.
Jansen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten, 10u. drs.
A. Jansen en 16.30u. themadienst.

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vr. 9u. in Kloosterkapel euch. viering met karmelieten. Zaterdag 17u. woord-communievering in Kloosterhof, vg. diaken
J. Snoek. Zondag om 10.30u. in Karmelkerk euch.viering olv karmelieten. Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
ds. Liesbet Geijlvoet i.s.m. kring JoB.
Extra collecte voor Lepra zending.

Ontmoetingskerk Rijsenhout
Werf. Zaterdag 19u. Eucharistie viering mmv dames- en herenkoor Soli
Deo Gloria. Vg. pastor L, Seeboldt.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag dienst 19u. br. C. Terpstra,
Hendrik Ido Ambacht.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag 16u. viering met bisschop
van Haarlem, Dick Schoon, en pastor Jacob Spaans.

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met Joost Vervark.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10 en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag diensten 10u. ds. T.H.P. Prins
en 18.30u. ds. J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. A.J. Fraanje
uit Drachten.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Zondag 10u. dienst, ds. P. Vroegindewey uit Ermelo.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Zondag diensten 10u. en 18.30u. ds.
A. van Vuuren.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (geen opgave
ontvangen).
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. gezinsviering, ds. A.
Blonk m.m.v. kinderkoor.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 1 februari 20u. pastor Ben
Kok.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Koppelkaarten
bij Oostend

Ikg

Leren met en van Israël

Aalsmeer - Het Leerhuis is een eeuwenoude joodse methode van Bijbelstudie. De basis is het woord, een
tekst uit de Bijbel. Het doel daarbij
is om te komen tot een dieper verstaan van de hele Bijbel in haar brede samenhang. Daartoe wordt gezocht naar de betekenis van de
woorden en worden ze met elkaar
in verband gebracht. Ook wordt geluisterd naar dat wat de rabbijnen er
in de loop van de eeuwen over hebben gezegd. Uiteindelijk gaat het om
de toepassing in de eigen leefsituatie van het hier en nu. De avonden
staan onder leiding van dominee
Douwe van der Sluis, een studiegenoot van dominee Gabe Hoekema.
Douwe was in de tijd dat hij theologie studeerde drie jaar lang assistent van rabbijn en hoogleraar Ashkenazy. Jarenlang woonde Douwe

Is uw huisdier
zoek?

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. samenkomst, Spreker Martijn
Piet.

Workshop Computerhulp
voor 55plus in Meander
Aalsmeer - Dit jaar organiseert
Computerhulp 55+ weer diverse
workshops en informatiebijeenkomsten in wijksteunpunt Meander in
de Clematisstraat. Dinsdagmiddag 2
februari wordt in een workshop uitgelegd hoe een Digitaal fotoalbum
kunt gemaakt kan worden en hoe
dit album te bestellen is via internet.
Dinsdagmiddag 9 februari wordt,
weer in een workshop, het fotobewerkingsprogramma Picasa van
Google behandeld. Het programma
is voor het besturingssysteem Windows XP, Windows Vista en Win-

dows 7 in het Nederlands. Voor wie
nog werkt onder Windows 98 is het
programma helaas alleen in het Engels beschikbaar.
Voor het bijwonen van deze bijeenkomsten dient u zich wel van te voren op te geven, het aantal plaatsen is beperkt. Deze bijeenkomsten
zijn van 14.00 tot 16.00 uur en kosten 5 euro inclusief koffie of thee.
Informatie en aanmelden: Vita welzijn en advies, Wijksteunpunt Meander, Clematisstraat 20, tel. 323138
tussen 9.00 en 13:00 uur.

Nieuw project Dorcas in Oekraïne
Aalsmeer - In november 2009 stond
in Veenendaal een replica van een
huis uit de Oekraïne. De vier bewonersJohan, Martha, Annemieke en
Tim, moesten gedurende één week
zien rond te komen van één voedselpakket. Het doel was om zoveel
mogelijk publiciteit te genereren
voor de Dorcas Voedselactie. Van 1
tot en met 5 februari verblijven deze
vier bewoners in de Oekraïne. Met
eigen ogen kunnen ze zien of de situatie waarin ze een week geleefd
hebben, overeenkomt met de werkelijkheid. Samen met medewerkers
van hulporganisatie Dorcas gaan ze
op pad om voedselpakketten te bezorgen bij de allerarmsten. De belevenissen van de Oekraïnehuisbewoners zijn elke dag van 9.00 tot 12.00
uur live te volgen via GrootNieuwsRadio 1008 AM (middengolf) en
via www.oekrainehuis.nl. Het project wat de Dorcaswinkel op dit moment steunt is ook in de Oekraïne.
Een nieuw project, dat dit jaar van
start gaat. Het betreft hulp aan kin-

deren met een beperking uit arme
gezinnen in Krivoy Rog in Oekraïne. Deze arme kinderen kunnen zowel geestelijke als lichamelijke beperkingen hebben. Zij zullen worden opgevangen in een dagtehuis
en ontvangen op individuele basis therapie, bijvoorbeeld spraakles.
Het project wordt opgezet en begeleid door Bert Dokter. Voor dit project is subsidie van de NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) aangevraagd. Voor wie
het nog niet weet: De Dorcaswinkel
is een kringloopwinkel waar van alles en nog wat te koop is. De winkel
speelt ook in op de tijd van het jaar,
vandaar dat er nu voor de carnaval
van alles te vinden is. Maar ook het
gewone assortiment gaat natuurlijk
gewoon door. De Dorcaswinkel is
te vinden aan de Aalsmeerderweg
173a en telefonisch bereikbaar via
0297-361043. Op dinsdag, donderdag en zaterdag is de winkel geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Aalsmeer - Op maandag 25 januari
heeft buurtvereniging Oostend een
koppelspeelavond gehouden. Gewonnen is er door het koppel T. van
de Made en W. Heijink met 5494
punten. Op twee zijn D. Tromp en M.
Tulp geëindigd en op drie G. Presser
en H. van der Stroom. De poedelprijs mochten de dames koppel A.
Luijben en R.Bekkers in ontvangst
nemen. De volgende koppelspeelavond is op maandag 8 februari in
gebouw het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. Aanvang 20.00 uur
precies, zaal open vanaf 19.30 uur.

EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop

In gesprek in
Oost-Inn

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Aalsmeer - Woensdag 3 februari is
er weer Oost-Inn. Van 8.30 tot 12.00
uur is dominee Kees Graafland aanwezig voor ontmoeting en gesprek
met elkaar in De Mikado aan de Catharina Amalialaan. ’s Avonds is er
van 19.30 tot 22.00 uur een literaire
avond. De triller ‘Mannen die vrouwen haten’ van Stieg Larsson wordt
besproken. Het belooft weer een interessante avond te worden. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd. Het
programma en nieuws van Oost-Inn
is ook te vinden op de website van
de Oosterkerk: www.oosterkerk.info
. Inlichtingen: 0297-325636 of 0297345413.

Kledingbeurs in
Het Middelpunt
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 30 januari houdt buurtvereniging Oostend weer een speelgoeden kinderkledingbeurs in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Wie
kleding of speelgoed wil verkopen,
kan bellen voor een nummer naar
0297-870467 of 324072. Alle speelgoed en kinderkledingmaten mogen ingeleverd worden. Uiteraard
moeten de spullen schoon en heel
zijn. De verkoop is zaterdag van
10.00 tot 12.00 uur.

Koffie-ochtend
in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 3 februari houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop in
gebouw De Spil aan de Spilstraat,
zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur. De toegang is gratis, de koffie en thee staan klaar en
er zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven voor zieke mensen of
om een gesprek van mens tot mens
te hebben. Overigens worden wekelijks koffie-ochtenden gehouden in
‘t Baken in de Sportlaan vanaf 9.45
uur en in De Mikado aan de Catharina Amalialaan vanaf 10.00 uur.

sinds 1888
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen 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.
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uitgever!
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak. Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.3020.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is
deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30-17.00 uur.
wiJkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraken BurGemeester
en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw
gemeentegids.
fraCtiesPreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat
voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de dinsdagen.
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten
duren. Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand aan het
spreekuur contact op te nemen met de
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via
0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 9 februari
en 23 februari 2010.
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.
oVeriGe loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
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 streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

Vier PartiJen doen mee aan de
GemeenteraadsVerkiezinGen 3 maart
Op 21 januari heeft de voorzitter van het centraal stembureau bekend gemaakt dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart er
vier partijen meedoen. Hetzelfde aantal dat nu in de Gemeenteraad
zit, er zijn dus geen nieuwe partijen bijgekomen. Tevens is de nummering van de partijen bekendgemaakt. Op nummer 1 staat het CDA,
lijst 2 is voor PACT( samenwerkingsverband van PvdA, GroenLinks en
D’66) op 3 staat de VVD en op 4 Aalsmeerse Belangen.
Zelfde als vorige verkiezingen
De lijstnummering wordt gedaan op basis van het aantal zetels dat
de partij nu in de raad heeft. CDA heeft nu zes zetels, Pact heeft
vijf zetels, VVD en AB hebben er beiden vier. Als partijen hetzelfde
aantal zetels hebben, wordt gekeken naar het aantal stemmen dat
bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen op hen is uitgebracht. De
VVD had dus meer stemmen dan AB.
Kandidatenlijsten partijen vastgesteld
Tevens zijn de kandidatenlijsten vastgesteld en bekendgemaakt. U
kunt ze inzien op www.aalsmeer.nl en u krijgt ze natuurlijk ongeveer
half februari thuisgestuurd.
Twee gemeenteraadsleden erbij
Omdat Aalsmeer flink gegroeid is in inwoneraantal ten opzichte
van de vorige verkiezingen komen er twee gemeenteraadsleden bij.
Aalsmeer gaat van 19 naar 21 zetels na de verkiezingen.
Verkiezingen in de voorjaarsvakantie
De gemeenteraadsverkiezingen 3 maart vallen dit jaar in Aalsmeer
in de voorjaarsvakantie van de scholen. Laat uw stem niet verloren
gaan. U kunt twee dingen doen om uw stem niet verloren te laten
gaan:
1. Vraag vóór maandag 17 februari schriftelijk een volmacht aan
(zie www.aalsmeer.nl)
2. Machtig iemand anders om 3 maart voor u te stemmen. Half
februari krijgt u uw stempas thuisgestuurd. U vult op de achterzijde van de stempas uw handtekening in en geeft deze stempas
samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan een
voor u vertrouwd persoon (de gemachtigde). Deze persoon kan
dan op 3 maart met bovengenoemde papieren voor u stemmen.
definitieVe BesChikkinGen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Anjerlaan (achter Spoorlaan 66), 1 crataegus;
• Clusiusstraat 3, 1 sorbus;
• Clusiusstraat 5, 1 sorbus;
• Clusiusstraat 15, 1 sorbus;
• Freesialaan 20, 1 haagbeuk;
• Haydnstraat 36, 2 x ulmus, 1 acer, 1 sorbus;
• Hortensialaan 25, 1 Pyrus calleryana;
• Uiterweg 15, 1 ceder, 1 berk;
Datum verzending vergunningen: 2 februari 2010.
Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.3.1.2 van
de APV de volgende exploitatievergunning is verleend:
• Straq Lunch & Delicatessen, Marktstraat 38
Datum verzending vergunning: 22 januari 2010.
Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
• Straq Lunch & Delicatessen, Marktstraat 38.
Datum verzending vergunning: 22 januari 2010.

Verkeer

wet Geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken
bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen
te nemen ten behoeve van diverse evenementen in Aalsmeer, door
middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
voor de hieronder genoemde wegen op volgende dagen geslotenverklaring en parkeerverboden in te stellen:
• 1e J.C. Mensinglaan tussen Columbiahof en Hortensialaan
De ontheffing geldt voor 30 januari 2010 tussen 07.00 en 14.00 uur.

PrimAviera
De gemeente Amstelveen wil een
haalbaarheidsonderzoek uitvoeren
naar een warmtenet voor de Noorder Legmeerpolder. Hierbij wordt
warmte van tuinbouwbedrijven ook
gebruikt voor woningen. Het CDA
wil onderzoeken, of aantakkingen
op het nieuwe tuinbouwgebied PrimAviera in de Haarlemmermeer, de
bloemenveiling in Aalsmeer en het
tuinbouwgebied aan de Iepenlaan
in Uithoorn interessant zijn. De vier
gemeenten werken samen in Greenport Aalsmeer, waarvan gedeputeerde Economische Zaken Jaap Bond
voorzitter is. “De tuinbouwsector is

Sieraden en
kleding weg

Aalsmeer - Tussen half vijf en half
zes in de ochtend van dinsdag 19 januari is ingebroken in een bedrijfspand aan de Aalsmeerderweg. Om

snoeiwerkzaamheden aalsmeer en kudelstaart

woninGwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• 1e J.C. Mensinglaan 6, het vergroten van het balkon;
• Ambachtsheerweg, het plaatsen van een duiker;
• Hornweg 208, het vernieuwen van een berging;
• Stommeerweg 82, het plaatsen van een toegangshek;
• Uiterweg 211, het plaatsen van een schuur;
• Uiterweg 253, het vervangen van een schuur en botenhuis;
• Westeinderplassen H 1864 en 1865, het plaatsen van een
container.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Uranusstraat 8, het vergroten van de woning.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Ambachtsheerweg, het plaatsen van een duiker;
• Zijdstraat 60, het aanbouwen van een serre en een uitbreiding
aan de achterkant.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie
5, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten,
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam.

• Catharina-Amalialaan 60, het plaatsen van een blokhut;
• Poldermeesterplein 1-19, het plaatsen van 3 vlaggenmasten.
Verzenddatum bouwvergunningen: 28 januari 2010.
monumentenVerGunninG
De gemeente Aalsmeer is voornemens een monumentenvergunning
af te geven voor het vervangen van de natuurstenen bordestrap van
het Oude Raadhuis, Dorpstraat 9 in Aalsmeer. Het pand is sinds 1973
Rijksmonument. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt
met ingang van 29 januari 2010 gedurende zes weken ter inzage op
het gemeentehuis van Aalsmeer en er bestaat voor belanghebbenden de gelegenheid, gedurende deze periode, hiertegen een zienswijze in te dienen.

In de periode vanaf half januari tot eind maart zullen er op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart snoeiwerkzaamheden
plaatsvinden. Het betreft reguliere onderhoudswerkzaamheden. De
werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het verjongen van
de plantvakken en het verwijderen van ongewenste begroeiing. In
sommige gevallen zal het niet te voorkomen zijn dat het plantvak
helemaal kort gesnoeid zal worden. Aangezien de begroeiing per
plantvak en locatie van elkaar verschilt kan het zijn dat er op de
ene plek rigoureuzer gesnoeid zal worden dan op een andere plek.
De plantvakken zullen dan vrij kaal zijn maar er zal na een jaar
weer voldoende begroeiing zijn. Gedurende deze werkzaamheden
vragen wij uw begrip voor de eventuele overlast die hier uit voort
kan vloeien. Met eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u
contact opnemen met de servicelijn van de gemeente Aalsmeer tel:
387575.
ter inzaGe BiJ de afdelinG dienstVerleninG, week 4
t/m 3 feb

t/m 10 feb
t/m 4 mrt
t/m 6 mrt
t/m 12 mrt

t/m 17 mrt

Kapvergunning: Bilderdammerweg 32/34 te
Aalsmeer, 1 wilg, Kamerlingh Onnesweg 9 te
Aalsmeer, 1 treurwilg, Wilgenlaan 21,
1 chamaecyparis;
Gemeentelijk beleid: onrechtmatige bewoning van
recreatiewoningen en zomerhuisjes.
exploitatievergunning: Bamboehof, Ophelialaan 153;
exploitatievergunning: Straq Lunch & Delicatessen,
Marktstraat 38
kapvergunning: kopgevel Corellihof 1, 1 prunus
serrulata “kazan”;, Middenweg 54, 1 kronkelwilg,
2 elzen, 1 treurwilg, t.o Mozartlaan 59-61,
1 fraxinus excelsior;
Kapvergunning: Anjerlaan (achter Spoorlaan 66),
1 crataegus, kapvergunning: Clusiusstraat 3,
1 sorbus, Clusiusstraat 5, 1 sorbus, Clusiusstraat 15,
1 sorbus, Freesialaan 20, 1 haagbeuk, Haydnstraat
36, 2 x ulmus, 1 acer, 1 sorbus, Hortensialaan 25,
1 pyrus callaryana, Uiterweg 15, 1 ceder, 1 berk;

ter inzaGe BiJ de afdelinG dienstVerleninG, Balie 5
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 19 februari 2010
• Berkenlaan 12, het gedeeltelijk vergroten van de woning;
• Perronzijde 21, het plaatsen van een dakopbouw;
• Beethovenlaan 114, het gebruik van een ruimte in de
bestaande sporthal voor buitenschoolse opvang.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via
het hoofdnummer: 0297-381777.
sChiPhol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u contact opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555
of via vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.
serViCePunt Beheer en uitVoerinG ProVinCie
noord holland
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen:
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

CDA-lijsttrekker Ad Verburg op
regiobijeenkomst over tuinbouw
Aalsmeer - Lijsttrekker Ad Verburg van het CDA Aalsmeer is één
van de sprekers tijdens de regiobijeenkomst die het CDA op vrijdag 29
januari in Amstelveen organiseert
over duurzame tuinbouw. Gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland en CDA-lijsttrekker Jan-Willem
Groot van Amstelveen zijn de andere
sprekers op de bijeenkomst, waarbij
CDA-lijsttrekker Uithoorn Jordy Keimes de discussieleider is.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met
ingang van 29 januari gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling
vergunningen en handhaving, balie 5. Een ieder kan met betrekking
tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een
zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Het college
van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van
artikel 100c van de Wet Geluidhinder is verzocht om vaststelling van
hogere waarden vanwege het proefdraaien van vliegtuigen op het
industrieterrein Schiphol Oost, op het perceel Mr. Jac. Takkade 40.

van groot belang voor de regionale en nationale economie. Bovendien biedt de tuinbouwsector veel
mogelijkheden voor het opwekken
van duurzame energie en het verminderen van CO2-uitstoot. Realisatie daarvan vraagt samenwerking
door gemeenten, provincies en het
bedrijfsleven, maar ook andere sectoren zoals de woningbouw. Daarom is het goed dat we dit gezamenlijk oppakken’’, aldus Verburg. “In
ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen pleiten we voor
een duurzaamheid-agenda, met een
concreet vijfpuntenplan. Duurzaamheid zien wij als een uitvloeisel van
goed rentmeesterschap en dat is al
sinds het ontstaan van het CDA een
kernwaarde van onze partij.’’
De bijeenkomst op 29 januari wordt
georganiseerd door de CDA-Statenfractie Noord-Holland en het CDA
in Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn in congrescentrum Amstelveen aan het Sandbergplein 1, begint om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) en wordt informeel afgesloten van 17.30 tot
18.30 uur.
binnen te komen hebben de dieven
een raam open gebroken.
Diverse ruimtes zijn doorzocht. De
inbrekers zijn er vandoor gegaan
met sieraden, kleding en gereedschap. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Verkiezingsinzet: Grootste partij worden

PACT presenteert zaterdag
verkiezingsprogramma

Sander in finale verkiezing
‘Jonge ambtenaar van het Jaar’
Aalsmeer - Vandaag, donderdag
28 januari, staat Sander van Voorn
in de finale van de Jonge Ambtenaar van het Jaar- verkiezing 2010.
Sander van Voorn is ambtenaar bij
de gemeente Aalsmeer. Bij de gemeente is hij Hoofd Beleid en onder
andere inhoudelijk verantwoordelijk
voor de versterking van de Sierteeltcultuur in en om Aalsmeer (Greenport Aalsmeer). Sander is één van
de drie finalisten en geselecteerd
door de VNG. Sander heeft al twee
voorrondes overleefd en vanavond
geeft hij onder andere een presentatie voor een deskundige jury. Op het door FUTUR (www.futur.nl) georganiseerde verkiezingsgala zal een jury met onder ande-

re Alexander Pechtold (fractievoorzitter D66) en Annemarie Jorritsma
(burgemeester Gemeente Almere)
het oordeel vellen over wie de Jonge Ambtenaar van het Jaar 2010
is. Voor de zogenaamde publieksprijs Jonge Ambtenaar van het Jaar
2010 kan op Sander gestemd worden. Sms Futur D aan 2255 (90 c/
minuut) als u wilt dat Aalsmeer landelijke aandacht krijgt! Futur is het
landelijke netwerk voor jonge ambtenaren en houdt elk jaar de verkiezing voor Jonge Ambtenaar van
het Jaar. Als Sander deze titel wint,
staat hij als ambassadeur voor jonge ambtenaren een jaar lang volop
in de belangstelling, net als de gemeente Aalsmeer!

Aalsmeer - De plaatselijke partij PACT Aalsmeer, bestaande uit
PvdA, D’66 en Groenlinks, presenteert aanstaande zaterdag 30 januari vanaf 16.00 uur in de Oude Veiling in de Marktstraat haar verkiezingsprogramma. Tijdens deze bijeenkomst zal Ulla Eurich, de lijsttrekker van PACT, de hoofdpunten
uit het PACT verkiezingsprogramma
presenteren. Iedereen is van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn. PACT-Aalsmeer heeft afgelopen
raadsperiode voor het eerst deelgenomen aan de coalitie. “Dat is merkbaar”, aldus PACT. “Aalsmeer is soci-

aler, duurzamer en democratischer
geworden. Op al die terreinen heeft
PACT een duidelijk stempel gedrukt en voor elkaar gekregen wat
jarenlang niet gelukt was. Bijvoorbeeld behoud van sociale voorzieningen, veel meer sociale woningbouw, starterswoningen, een stevig
klimaat- en energiebeleid, het burgerinitiatief, een mooi surfeiland dat
behouden is gebleven voor recreanten en nog veel meer.”
De verkiezingsinzet van PACTAalsmeer is om de grootste partij te
worden en om weer aan het college
deel te nemen.

Watertoren niet open in het weekend
Aalsmeer - De ijskoude temperaturen lokken niet aan om de watertoren te bezoeken. Daarom zal
het monument aankomende zaterdag en zondag niet open zijn, zo
heeft beheerder Stichting Initiatief-

groep Aalsmeer 2000 besloten. De
gewoonte om elk laatste weekend
voor publiek de toren te openen,
kan dus voor een keer niet door
gaan. In februari zijn er weer nieuwe kansen.

Winkeldievegge in kraag gevat
Aalsmeer - Op vrijdag 22 januari
rond 9.30 uur heeft de politie in een
winkel aan de Aalsmeerderweg een
36-jarige vrouw uit Aalsmeer in de
kraag gevat. Personeel had gezien
dat de vrouw blikjes bier in haar
handtas stopte. Vervolgens pas-

seerde ze zonder te betalen de kassa. Een medewerker heeft vervolgens de 36-jarige staande gehouden en de politie is gealarmeerd. De
verdachte is meegenomen naar het
politiebureau. Er is proces-verbaal
opgemaakt.
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AGENDA

Vrijdag en zaterdag in Bacchus

Gevarieerde acts tijdens
Akoestische avonden
Aalsmeer - De befaamde Akoestische avonden vinden aanstaande vrijdag 29 en zaterdag 30 januari weer plaats in cultureel café
Bacchus in de Gerberastraat. Weer
meer dan tien akoestische acts zullen dit weekend de revue passeren.
De verschillende bands met uiteenlopende bezettingen zullen weer gevarieerde muziekstijlen laten horen.
De akoestische gitaren, mandoline,
accordeon, tenorsaxofoon, piano en
viool gaan met groot enthousiasme
bespeeld worden. Op vrijdagavond
zal de spits worden afgebeten door
het duo Linear live. Hun liedjes zijn
geschreven onder invloed van goede gesprekken, hun muzikale liefde, het lyrische vakmanschap van
zangeres Linda en de steady ‘riedeltjes’ van akoestisch gitarist Arjan.
De tweede act zal Steef verzorgen.
Hij zal zichzelf begeleiden op piano
en gitaar en is specialist om authentieke versies van Muse te vertolken. De driekoppige band ‘Komt op,
speelt wat, gaat af’ zal melancholische bluesy luisterliedjes laten met
als doel: Uit te tenen. En dat kan je
gerust over laten aan Marije (zang),
Roland (piano) en Jan-Willem (gitaar). Het duo Merel (zang) en John
(gitaar) speelt een aantal nummers
uit hun diverse collectie bekende en
minder bekende nummers, gegrepen uit overwegend de popmuziek.
Een primeur van dit duo in Bacchus! Tim Hardin Revival bestaat
uit Dick Kuin, Rob Ruijter, Martijn
Schok, Piet van Leeuwen en Peter
Smolders en dit vijftal brengt tijdens
de Akoestische avonden uitsluitend
nummers van de Amerikaanse folkzanger Tim Hardin (1941–1980).
Zijn ster rees door zijn optreden op
het Woodstock-festival en zijn bijdragen in de fameuze folkscene van
Greenwich Village. Hij werd bekend
van de klassieker ‘How can we hang
on to a dream’. De leden King Pelican delen een voorliefde voor (alternatieve) rock muziek en laten zich
inspireren door bands als Muse,
Placebo en onder andere Pearl Jam.
Erik Veldkamp (drums), Sander de

Vries (gitaar), Kim Veltman (basgitaar), Ruy Kortbeek (gitaar en zang)
en Nicolette Pecht (zang) zullen het
publiek zeker weten mee te nemen
in hun vernieuwende muziek.
De zaterdagavond begint met de uit
Canada afkomstige Otto Cepella die
de ‘fingerstyle gitaar’ gaat bespelen.
Diepe klanken brengt hij voort uit
zijn gitaar. Hij heeft zich laten beïnvloeden door new age, jazz- en
bluesmuzikanten. De tweede act
wordt verzorgd door de Aalsmeerse Saskia Veenswijk. Dit jaar staat
zij met de Akoestische avonden
weer op de planken en vanzelfsprekend laat zij het instrument klinken
dat sinds die ene avond in Bacchus
in 2002 nooit afgestoft heeft hoeven te worden; haar stem. De derde act wordt verzorgd door El Excitante Avenida Blues Experience,
een samenwerking van zanger Scott
Breems en gitarist Michel de Wit.
Ruim 80% van hun singer/songwriter muziek bestaat uit eigen werk.
Er wordt af en toe nog een uitstapje gemaakt naar Nederlandstalige
muziek. Daarna Blooming en deze
band bestaat bestaat uit de singersongwriter Marlies Bloedjes, gitarist Wim Geldermans, pianiste Muriel Borstdorp, fluitiste Karen Kal
en bassist Willem de Vlas. Zij brengen luisterliedjes ten gehore, laten
zien dat muziek maken plezier maken is, met af en toe een noot die tot
nadenken kan stemmen. Dat geeft
een perfecte basis om de songs te
laten bloeien! Als uitsmijter komt
Ten Beers After met een koninklijke set. Aangekondigd door de herauten Anne Kee, Nienke en Pieter.
Onder een paukenroffel van Cees.
Geflankeerd door lakeien Jacko en
George. En Jan-Willem van de koninklijke stallen. Vanuit de gouden
koets komt de majesteitelijke zang
van Dorine. Dit alles zal aanvoelen
als een bad in koningswater. De zaal
gaat zowel vrijdag als zaterdag open
om 20.00 uur. De eerste act is om
21.00 uur en de entree bedraagt 3
euro.

Veiling bij Poszegelclub
Aalsmeer - Op maandag 1 februari houdt De Postzegelvereniging
de tweede verenigingsavond van
het nieuwe jaar. Deze avond begint
met een presentatie over de “Duitse cultuur” door de heer Ed Bakker. Hij heeft vorig jaar een presentatie over Noorwegen gegeven. Wie
iets heeft met Duitsland, de Duitse
cultuur of postzegels is vanaf 20.00
uur welkom in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat. Na de presentatie volgt de verenigingsveiling. Hierin dit keer naast de Nederlandse en

motiefzegels ook een twintigtal kavels met grootrond stempels aan.
Via de vereniging (Joop Teunen) kan
overigens allerhande materiaal besteld worden tegen concurrerende
prijzen. Ook Joop is maandagavond
weer present. De ruilbeurs gemist?
De 5eurocent boeken kunnen ook
maandagavond worden ingezien.
Ze liggen tegenover de bar bij Sietze. Iedereen is 1 februari vanaf 19.15
uur van harte welkom. Meer informatie is te vinden op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl

Chrizz soulshow in Blitzz

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 29
januari maakt Chris Boss zijn debuut als dj in Blitzz. “Uit een grap
ontstaan”, vertelt de mede-eigenaar
van deze uitgaansclub in de Marktstraat. Ze zeiden jij oogt wel achter
het dj-meubel.” Chris pikte de grap
serieus op en is zelfs dj-les gaan nemen. En vrijdag is dus de première
van Chrizz Soulshow. “De vraag was
natuurlijk wat voor soort muziek ik
zou gaan draaien”, vervolgt hij. “De
naam van de show zegt het al. Echt
muziek voor 25-plussers. Soul, zoals Ferry Maat vroeger op radio Veronica. Lekkere swingende motown
en soulmuziek.” Chris neemt de ko-

mende vijf maanden iedere laatste
vrijdag plaats achter de draaitafel
van 22.00 tot 04.00 uur. 26 Februari, 26 maart, 30 april en 28 mei kunnen genoteerd worden. De toegang
is gratis. Volgende week vrijdag 5
februari presenteert Blitzz een cocktail night inclusief een heuse cocktailbar.
Blijvers en aanraders zijn de Blitzz
pianoshow met de mogelijkheid om
verzoeknummers aan te vragen op
donderdagavond vanaf 21.00 uur
en live-muziek op de zondagmiddag vanaf 16.00 uur. Ook deze activiteiten zijn gratis te bezoeken. Voor
meer informatie: www.blitzz.biz.

Into the Groove
in Oude Veiling

Foute party in
café Sportzicht

Aalsmeer - Even lekker ontsnappen aan de drukte en genieten in
De Oude Veiling met lounge en nujazz van DJ Feigo. Iedere vrijdag in
de oneven weken: Into the Groove.
En aanstaande vrijdag 29 januari is
het weer zover. DJ Feigo draait deze
avond de lekkerste Lounge en NuJazz. Deze muzieksoorten zijn momenteel heel populair en zeer geschikt om even lekker te relaxen of
te swingen na een drukke week!
Aanvang rond 22.00 uur en de toegang tot de Oude Veiling in de
Marktstraat is gratis.

Aalsmeer - Aankomende zaterdag
30 januari komt dj Zwekko voor de
eerste keer naar Aalsmeer. Hij komt
draaien in café Sportzicht voor de
Foute Party. Tijdens deze avond zal
een keur aan foute hits uit binnenen buitenland uit de speakers klinken. Vast en zeker dat ABBA, Boney-M, Jan Smit, Nick en Simon en
natuurlijk niet te vergeten André
Hazes gedraaid worden. Meezingen en dansen mag! De party in de
Sportlaan begint om 21.00 uur, de
toegang is gratis en iedere liefhebber van foute muziek is welkom.

Zondag kunstenaars aanwezig

Karin Borgman en Carla
Huson exposeren bij Coq
Aalsmeer - Twee Aalsmeerse kunstenaars: Karin Borgman en Carla Huson tonen hun werk in galerie Coq Scheltens. Karin Borgman werkte met verschillende papiersoorten en ook op doek aan
het thema ‘Aan tafel’. Al haar werken gaan over mensen rond de tafel, etend, pratend, vergaderend of
gewoon gezellig met een hond of
kat erbij. De afwisseling in dit thema
is herkenbaar door de kleur, techniek, sfeervol beeld of vereenvoudiging van het onderwerp. Het werk
van Karin Borgman is bijzonder om
te zien. Het werk van keramiste Carla Huson klopt met het geheel door
de bijzondere vaasobjecten en de
handvervaardigde tafeltjes. De expositie duurt tot zondag 7 maart en
is vrijblijvend te bezoeken van donderdag tot en met zondag van 13.00
tot 17.00 uur.
Aanstaande zondag 31 januari zijn
Karin en Carla aanwezig van 15.00

tot 18.00 uur waarbij men welkom is
voor een hapje en een drankje. Galerie Coq Scheltens is gevestigd aan
de Chrysantenstraat 44. Voor informatie: 0297-343246.

Live te horen op radio Aalsmeer

Vrijdag housefeest Poserz
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 29
januari vindt weer een nieuwe editie van Poserz plaats in Bon Ami aan
de Dreef. Par-av Productions uit Kudelstaart en Radio Aalsmeer verzorgen de technische faciliteiten om dit
feest live op de radio ten gehore te
brengen. Poserz live is te horen vanaf 0.00 uur in de ether op 105.9 FM
en op de kabel op 99.0 FM.
De bezoekers kunnen tijdens housefeest Poserz genieten van heerlijke muziek en een adembenemende

lichtshow. Anders dan de standaard
avonden, staan de dj’s deze avond
op het podium. Poserz is spectaculair met een tot in de puntjes uitgewerkt licht- en geluidplan.
Iedereen wordt uitgenodigd deze
belevenis mee te komen maken! De
minimum leeftijd is 18 jaar. De zaal
van Bon Ami aan de Dreef is vrijdag geopend vanaf 21.30 uur. Voor
meer informatie: www.poserz.nl of
poserzz.hyves.nl.

Muziek/film
Donderdag 28 januari:
* Pianoshow met muziek op verzoek
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 29 januari:
* Film Lover of loser voor tieners
vanaf 10jr. op Bindingzolder, Haya
van Somerenstraat, 20-22u.
* Bands Eye of Judgement en My
city burning in N201, Zwarteweg.
Open vanaf 21u.
* Chrizz soulshow in Blitzz, Marktstraat van 22 tot 04u.
* Into the Groove met dj Feigo in De
Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
* Housefeest Poserz in Bon Ami,
Dreef voor 18+ers vanaf 21u.
29 en 30 januari:
* Akoestische avonden in Bacchus,
Gerberastraat. Vrijdag en zaterdag
vanaf 21u.
Zaterdag 30 januari:
* Foute party met dj Zwekko in café
Sportzicht, Sportlaan v/a 21u.
Zondag 7 februari:
* Presentatie muzikaalsmeer met
oude films en video’s van Aalsmeerse bands vanaf 15.30 uur in De Oude Veiling, Marktstraat.
* Optreden Hein Meijer in Blitzz,
Marktstraat vanaf 16u.
Exposities
Tot en met 28 februari:
* Expositie met schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met februari:
* Expositie Taal van handen op kinderkunstzolder van Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14 tot
17u.
Tot en met 14 februari:
* Tentoonstelling vijf jonge kunstenaars ‘Draw the Outline’ in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do. t/
m zo. 14-17u.
Zaterdag 30 januari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
Zondag 31 januari:
* Opening expositie in galerie Coq
Scheltens, Chrysantenstraat 44 met
werk van Karin Borgman en Carla Huson. Open 15-18u. Expositie
duurt t/m 7 maart, open: donderdag
t/m zondag 13-17u.
Diversen
Donderdag 28 januari:
* Oud-burgemeester Hoffscholte te
gast bij PCOB in grote zaal zorgcentrum Aelsmeer vanaf 14.30u.
* Speelavond Oude Spoorbaan in ‘t
Anker, Oosteinderweg 273, 19.30u.
* Gedichtendag in Bacchus, Gerberastraat vanaf 20u.
Vrijdag 29 januari:
* Inloop Bindingzolder voor tieners,
Haya van Somerenstraat, 15-18u.
* Koppelspeelavond buurtver. Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3
vanaf 20u.
* Klaverjassen bij Supportersvereni-

ging in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
Zaterdag 30 januari:
* Speelgoed- en kinderkledingbeurs
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat.
Verkoop van 10 tot 12u.
* Opening Centrum voor Jeugd en
Gezin dor wethouder Jaap Overbeek
in J.C. Mensinglaan 27b. Met informatiemarkt en workshops. Tot 14u.
* Feestavond met kienen Rijzenvogels in dorpshuis De Reede,
Schouwstraat vanaf 20u.
Zondag 31 januari:
* Talk of the Town met Theodore van
Houten. Gast psycholoog Albert Wagenaar in Oude Veiling, Marktstraat
vanaf 15.30u.
* Kunstenaars aanwezig bij expositie in Oude Raadhuis, Dorpsstraat
van 14 tot 17u.
* Voetbal kijken en kaarten bij RKAV
in kantine Beethovenlaan v/a 12.30.
Maandag 1 februari:
* Duitse cultuur en veiling bij Postzegelvereniging in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 20u.
* Bijeenkomst Filmclub over belichting in ‘t Anker, Oosteinderweg 273
vanaf 20u.
* Lezing over Suriname bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Speelavond buurtver. Allen Weerbaar in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u. Inschrijven to 19.45u.
Dinsdag 2 februari:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken,
Sportlaan 86 Van 9.45 tot 11.30u.
* Murphy’s quiz night in café Joppe,
Weteringstraat, 20.30 tot 23u.
Woensdag 3 februari:
* Oost-Inn in brede school de Mikado, Cath. Amalialaan, 8.30-12u.
* Koffie-ochtend in De Spil, Spilstraat vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Meidenmiddag op Binding Zolder, Haya van Somerenstraat, Kudelstaart van 14 tot 16u.
Donderdag 4 februari:
* Sjoelen in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De
Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
Zaterdag 6 februari:
* Discozwemmen voor jeugd 6-12jr
in Waterlelie, Dreef, 19-21u.
* Darttoernooi in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijving sluit 19.45u.
Vergaderingen
Donderdag 28 januari:
* Beraad en Raad in het gemeentehuis vanaf 20u.
Zaterdag 30 januari:
* Presentatie PACT verkiezingsprogramma in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 16u.
Dinsdag 2 februari:
* Politiek café OVA en Kvk, thema:
Ondernemen in Aalsmeer met alle
fracties. Vanaf 20u. in Oude Veiling.
* Info-avond sloopzone Schiphol in
gemeentehuis vanaf 19.30u.
Maandag 8 februari:
* Bezoek college B&W aan bewoners Uiterweg bij WVA-gebouw, Uiterweg 155 vanaf 19.30u.

STAGE
MUSIC SHOP
PEAVEy VErSTErkEr VAlEnCIA klASSIEkE
% 99,% 59,GITAAr

SET CObrA GITAArSnArEn
% 3,75
Info: www.stagemusic.nl
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Jan ‘topper’ van
BV Hornmeer
Aalsmeer - Een waar kaartkampioen is opgestaan bij buurtvereniging Hornmeer. Jaren zat hij tegen
de ‘top’ aan, maar nu eindelijk doorgebroken. Jan Verhoef is de naam.
Met hem kun je gerust een kaartje leggen. Kaarten is een denkspel,
het is constant van, wat is er uit en
wat zit er nog in. En juist in deze materie is Jan een grootmeester. In totaal 5749 punten wist hij tijdens de

vorige week gehouden kaartavond
bijeen te vergaren. Op twee is Miep
Bloemen geëindigd met 5190 punten, op drie Thijs Fokker met 4991
punten en op vier Siem Burgers met
4970 punten. De poedelprijs was
voor Frits de Jong met 3253 punten.
Aanstaande vrijdag 29 januari is er
weer koppel klaverjassen in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Aanvang 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur.
Vrijdag 5 februari is er geen kaarten.
Een dag eerder, op donderdag 4 februari, zijn alle kaartliefhebbers van
harte welkom.

Zondag vijf kunstenaars aanwezig

Interactie in Oude Raadhuis

Aalsmeer - Berber Soepboer (1983)
studeerde in 2007 met spraakmakend werk af en won de Gerrit
Rietveld Academieprijs voor vormgeving. Soepboer houdt van kleur
en eenvoud en wil af van de conventies die mode en maatschappij
aan banden leggen. Haar inkleurjurk wordt gepresenteerd met textielstiften; de drager geeft zelf identiteit aan het ontwerp. Wie zich deze internationaal alom geprezen jurk
niet kan veroorloven, kan in het Oude Raadhuis met stiften op kleine
schaal aan de slag. Berber Soepboer wil de creatieve vermogens van
de mens vrij maken en bedacht een
klokrokprint op stof en op papier die
ter plaatse na inkleuren kan worden
geëxposeerd. Daarnaast zijn in Het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat

modeontwerpen te zien van Anne
Stooker, doorzichtfoto’s van Johanneke Lamoraal Wichers, tekeningen
van Nieske Kalkman en monumentale lijntekeningen en schilderijen
van Ank Daamen. KCA nodigt jong
en oud uit om van de tentoonstelling
tot 14 februari van passieve consument tot actieve deelnemer de expositie te ondergaan. Door de bijdrage
van het publiek zal de tentoonstelling steeds veranderen en pas op 14
februari bij de af zijn. Aanstaande
zondagmiddag 31 januari zijn van
14.00 tot 17 uur de vijf kunstenaars
zelf aanwezig voor een happening
en interactie met het publiek! Het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is
iedere donderdag tot en met zondag
geopend van 14.00 tot 17.00 uur en
de toegang is gratis.

Eye of Judgement en My
city burning in de N201
Aalsmeer - Naast al het jonge talent dat veelvuldig in de N201 te
zien is, spelen er ook regelmatig gerenommeerde bands in de N201,
zoals ook komende vrijdag 29 januari met Eye of Judgement en My city burning.
Eye of Judgement heeft deels zijn
roots in deze omgeving. Frontman
Jasper Joosse speelde jarenlang in
het vermaarde, uit De Kwakel afkomstige Darkdayrising. Met Eye of
judgement is de lat wat hoger gelegd en dat heeft zich reeds uitbetaald in een Europese tournee door
onder meer Duitsland, Tsjechië en
Italië. Eye of Judgement is niet zomaar een compromisloze hardcore
band, maar heeft een repertoire dat
uitblinkt in hoogwaardige, slepen-

de metalpassages afgewisseld met
snelle, melodieuze thrash en rauwe
hardcore in de stijl van bands als Integrity en Slapshot.
My city burning uit Amsterdam
maakt een zeer energieke mix
van oldschool hardcore en catchy
thrashmetal stukken en is een beetje vergelijkbaar met bands als Sick
of it All en Walls of Jericho. Beide
bands hebben inmiddels op nationaal en internationaal niveau een
bijzonder goede reputatie en hebben ook al eerder erg goede optredens weggegeven in de N201, dus
de verwachting is dat ook vrijdag alles los gaat! De zaal van het jongerencentrum aan de Zwarteweg is
open vanaf 21.00 uur en de entree
is gratis.

Gedichten in Bacchus

Aalsmeer - Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Op 28 januari staat de poëzie centraal. Het thema van deze elfde Gedichtendag is ‘Over de grens’.
Poëzie is voortdurend in beweging
en overschrijdt daarmee regelmatig een grens. Zijn er wel grenzen te
stellen aan poëzie?
Aan de vorm, de stijl, de inhoud of
de presentatie ervan? Moet het rijmen, kan het over actualiteit gaan of

over politiek? Wie of wat bepaalt de
grenzen aan de poëzie eigenlijk?
Dichters uit Aalsmeer en omgeving krijgen vanavond ook de gelegenheid om hun interpretatie van
dit thema ten gehore te brengen, in
cultureel café Bacchus in de Gerberastraat.
Iedereen die van deze poëtische
avond getuige wil zijn, is van harte welkom vanaf 20.00 uur. De toegang is gratis.
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Bijeenkomst van Film en
Videoclub over belichting
Aalsmeer - Maandagavond 1 februari komt de heer Jan Kohl een
avond bij de F&VA verzorgen over
belichting in de fotografie . Jan Kohl
is lid van Fotogroep Aalsmeer en
hij zal het een en ander vertellen
over het instellen van een fotocamera om tot een goede foto te komen. De fotografie heeft veel raakvlakken met het videofilmen, zoals
onder andere de beeld kadering en
vooral ook de belichting van het onderwerp.
Vooral de belichting van een foto is
zeer bepalend of deze geslaagd is.
Het belooft weer een interessante

dragen aan mijn opvolger, een 28jarige telg uit een bankiersfamilie.”
De Mokum collectie bleef in het bezit van de stichting. Janna belandde
in Aalsmeer, werd verliefd op een
huis aan de Van Cleeffkade en nam
haar intrek. Vanuit haar woning organiseerde zij exposities door heel
Nederland van de Mokum-collectie.

clubavond te worden. Na de pauze wordt een aantal bijzondere videofilms vertoond. Hobbyisten uit
de foto en videowereld zijn van harte welkom.
Wel dienen belangstellenden zich
even aan te melden bij het secretariaat via 0297–326344. De clubavonden van de F&VA worden om
de veertien dagen op de maandagavond gehouden in het gebouw ’t
Anker aan de Oosteinderweg 273a
en beginnen om 20.00 uur. Informatie over de F&VA op de clubavonden
aan de zaal of via de website www.
videoclubaalsmeer.nl.

Expositie Els van Buuren
Aalsmeer - “Als hobby begin je met
schilderen en maak je stukken die
een poos achter de bank of in een
kamertje blijven staan. Deze blijven
onopgemerkt voor anderen, maar
als meerdere mensen de stukken
ook mooi vinden dan is dit een leuke waardering”, aldus Els van Buuren. Om meer mensen kennis te laten maken met de werken van de-

ze schilderes zijn enkele van haar
werken te zien in het Paramedisch
Advies Centrum Aalsmeer. Els van
Buuren heeft zich via diverse cursussen de techniek van het schilderen eigen gemaakt en weet op verrassende wijze flora en fauna vast
te leggen op het doek. Loop gerust
binnen om de stukken van Els te bewonderen.

Start kaartverkoop voor
prinsenbal Poelgilderdam
Kudelstaart - Het carnaval komt
met rasse schreden dichterbij. Van
12 tot en met 16 februari barst hét
feest los onder het thema ‘Liefde is:
carnaval’. Carnavalsvereniging De
Pretpeurders is in volle vaart bezig met de voorbereidingen om Kudelstaart straks weer succesvol om
te dopen tot Poelgilderdam. Eén van
die dingen is het organiseren van
het prinsenbal op zaterdag 13 februari. Prins Kees den Eerste hoopt
dat er al diep wordt nagedacht over
de kleding op deze avond. Een leuk
en origineel kostuum dat past bij
het thema vindt de prins zo leuk dat
hij er een prijs tegenover stelt. Hij
roept dan ook eenieder op om de
fantasie op de loop te laten en iets
moois te creëren. De kaartverkoop
voor dit inmiddels vermaarde feest
start aanstaande zaterdag 30 januari bij cafetaria Family in winkelcen-

Bijzonder huiskamermuseum
in Aalsmeer opent deuren
Aalsmeer - De Mokum collectie
van de op mysterieuze wijze overleden Dieuwke Bakker heeft een
definitieve plaats gevonden in het
huiskamermuseum van Janna van
Zon in Aalsmeer. De schilderijen
van de uitgebreide collecte hebben
bijna twintig lang heel veel muren
van musea, kerken, kastelen, expositieruimten en bedrijven opgesierd
en zouden vanaf maart aanstaande een definitieve plek krijgen in
het te openen Dirk Scheringa museum in Wognum. “We zouden een
eigen museumzaal krijgen en regelmatig de verzameling wisselen”,
vertelt Janna van Zon, voorzitter van
de stichting Mokum collectie. “Vorig
jaar is de laatste expositie geweest
in Haarlem en daarna hebben we de
collectie opgeslagen voor het nieuwe museum.” Dat het anders is gelopen, weet nagenoeg iedereen. De
DSB-bank is niet meer en het ziet
er niet naar uit dat het museum nog
het levenslicht gaat zien.
Figuratieve kunst
Janna van Zon is op best opmerke-

lijke wijze in het bezit gekomen van
de collectie met werken van veelal
bekende kunstenaars. De collectie
is verzameld door de markante Friezin Dieuwke Bakker.
Als tegenhanger van de in de zestiger jaren bejubelde Cobra-kunst
opende zij in 1962 galerie Mokum
om figuratieve kunst ook aandacht
te geven. “Het was een doorn in
haar oog dat non-figuratieve kunst
zoveel aandacht kreeg”, begint Janna haar verhaal. In aanraking kwam
Janna met Dieuwke door haar echtgenoot Egbert. Hij werkte er als fotograaf. Janna werd gevraagd op de
galerie te passen en daar zij ze geen
nee tegen.
“Ik vond het geweldig, tussen al die
kunstenaars. Mokum was echt hét
walhalla van kunst.“
Egbert en Janna raakten heel goed
bevriend met de Friezin, die volgens
Janna overigens ook heel wispelturig was en een markant bestaan
leidde. “Ze was afkomstig uit de reclassering.“
Haar onverwachte dood in 1984 op
59-jarige leeftijd roept nog steeds

trum Kudelstaart. Per stuk kosten de
kaarten 13,50 euro. Eventueel zijn ze
13 februari aan de deur te verkrijgen
voor 15 euro per kaart. Wees er op
tijd bij, vol is vol.
Laatste kans inschrijven optocht
Na het prinsenbal volgt op zondag
14 februari de grote optocht. Ook
voor dit evenement hoopt Prins Kees
dat de fantasie rijkelijk vloeit en er
mooie karren worden gebouwd, die
passen in het thema. Voor diegenen
die willen meedoen maar zich nog
niet hebben aangemeld: inschrijven
kan nog tot 31 januari via secretariaat@pretpeurders.nl. Inschrijvingen die na die datum binnen komen, moeten helaas worden uitgesloten van deelname.
Kijk voor meer informatie en het uitgebreide programma op www.pretpeurders.nl.

Nieuw bij De Werkschuit:
Schilder- en tekenatelier
Aalsmeer - Voor de beginnende en gevorderde schilder of tekenaar presenteert De Werkschuit
de cursus Schilder- en tekenatelier
op de dinsdagavond van 19.30 tot
21.30 uur. De eerste les is op 2 februari. Tijdens de cursus werken de
deelnemers met eigen materialen.
Er kan naar eigen inzicht of per les
aan een thema gewerkt worden.
Materialen waarmee gewerkt
kan worden zijn ondermeer acryl, aquarel- en gouacheverf, ecoline, oliepastel, softpastel, potloden

Janna van Zon: “Mokum collectie is mijn leven”

en houtskool. Alle materialen moeten de cursisten zelf meebrengen.
Wel staan in het lokaal schildersezels. Bepaalde materialen van De
Werkschuit zijn tegen een vergoeding te gebruiken, na overleg met
de docent. Thema voor de eerste les
is ‘vriendschap’. Ook zal tijdens de
eerste les de lesdatums definitief
worden afgesproken. Voor inlichtingen of inschrijvingen: www.gklein.
org/wsa of bel naar Ester Kern, tel.
0297-531326 of Margot Tepas, tel.
0297-340150.

vraagtekens op. Egbert en Janna
erfden samen met Joop Veenekamp
de galerie en besloten werd om een
stichting op te richten om te zorgen
dat alle verzamelde schilderijen, tekeningen en grafiek bij elkaar bleven. De werken zijn overigens ook
nooit verkocht en gaan ook nu niet
te koop aangeboden worden. “Dat
hadden we al zo vaak kunnen doen.
Nee, niet te koop. Het is een bijzondere collectie”, legt Janna uit.
Tien jaar
Lang heeft het drietal niet samen
de galerie kunnen runnen. “Anderhalf jaar later overleed Egbert onverwachts en niet veel later Joop.
Een vreselijke tijd”, zegt Janna over
deze zwarte periode in haar leven.
Tien jaar lang nog heeft Janna zich
voor honderd procent ingezet voor
galerie Mokum.
“Toen wilde ik niet meer. Het kunstenaarswereldje was veranderd. Ik
had gedacht dit vak tot minstens
mijn 75ste te kunnen doen, maar het
liep anders. Wilde weg ook uit Amsterdam. Ik heb de galerie overge-

“Geen betere bestemming”
Janna werd steeds meer een
Aalsmeerse, ging met Annefie van
Itterzon exposities inrichten in Het
Oude Raadhuis en werd lid van de
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
en ontmoette enkele jaren geleden
haar nieuwe liefde, Hans. Tot grote droefenis van Janna overleed
Hans vorig jaar zomer. “We zouden net gaan samen wonen. We
hadden het hele huis opgeknapt
en toen kreeg hij tijdens onze vakantie een hartaanval. Ik heb lang
nagedacht wat nu te doen met de
ruimte waar wij zouden gaan wonen. Ik heb met Jantien, m’n dochter en ook bestuurslid van de stichting, overleg gehad en besloten er
een huiskamermuseum van te maken. Volgens ons is er geen betere bestemming te bedenken. Ik zit
hier graag, het voelt positief, de collectie is mijn leven. Hier is heden en
verleden zo met elkaar verbonden.
Spotjes komen er niet op de schilderijen, het blijft wel mijn huiskamer, en zoals het nu hangt, is het in
de sfeer van Dieuwke Bakker”, aldus Janna openhartig. Het huiskamermuseum opent in het weekend
van 6 en 7 februari voor het eerst de
deuren. Een officiële opening staat
niet op het programma. “Ik zie wel
wie er komt.”
De Mokum collectie bestaat uit
schilderijen, tekeningen en grafieken van totaal 29 kunstenaars. Bekende namen zijn onder andere Ans
Markus, Henk Helmond, Jasper van
Putten en Ferdinand Erfmann. Janna
heeft in haar museum gekozen om
schilderijen en tekeningen tentoon
te stellen. “Er is ook nog veel grafiek, maar daar heb ik geen plaats
meer voor.” Nieuwsgierig? Begrijpelijk en binnen lopen is echt een
aanrader! Kijken en verhalen horen,
want Janna kent prachtige verhalen
achter vele werken.
Na de opening kan dit elk eerste
weekend van de maand, op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00
uur, en op afspraak via 0297-346425
of 06-12922954.
Het adres is Van Cleeffkade 12a en
de toegang is gratis. Alvast een kijkje nemen kan op de door Arie Buijs
ontworpen website www.huiskamermuseum.nl.
Door Jacqueline Kristelijn.

N201 verhuurt oefenruimte
Aalsmeer - Jongerencentrum
N201 beschikt tegenwoordig over
een mooie oefenruimte voor bands.
Bands die op zoek zijn naar een oefenruimte met alles er op en er aan
zijn dus welkom om te komen oefenen in de N201.
De oefenruimte is gesitueerd op de
bovenverdieping en is van alle gemakken voorzien. Zo is de ruimte
van binnen bekleed met akoestische
geluidsisolatie, zodat het geluid niet
galmt en zuiver klinkt. Er is een vrijwel complete backline en een zanginstallatie aanwezig die door alle

bands gebruikt mag worden. Voor
muzikanten die spullen willen opslaan in de oefenruimte is ook een
mogelijkheid gecreëerd. Voor beschikbaarheid en prijzen kan contact opgenomen worden met de
N201 via de mail: niels@n201.nl.
Er is nog ruimte in het rooster beschikbaar, maar er moet bij gezegd
worden dat jonge bands voorrang
krijgen in het geval er meer aanmeldingen komen dan er qua tijd beschikbaar is. Meer info over prijzen
en tijden is te vinden op de website:
www.n201.nl.

Zondag in De Oude Veiling

Talk of the Town special
met professor en pianiste
Aalsmeer - Zondag 31 januari vindt
in de bovenzaal van De Oude Veiling
in de Marktstraat een Talk of the
Town Special plaats. Aanvang 15.30
uur. Toegang gratis. In deze editie
van Talk of the Town, gepresenteerd
door Theodore van Houten, is psycholoog prof. dr. W.A. Wagenaar te
gast. Na afloop van het gesprek met
Theodore van Houten verzorgt hij
een zéér bijzondere toverlantaarnvoorstelling, die wordt begeleid door
concertpianiste Maud Nelissen. Zij
zal ook de tweede gast aan tafel zijn.
Psycholoog Willem Albert Wagenaar
(1941), is een wereldvermaard expert op het gebied van de werking
van het geheugen. Hij was enkele
jaren rector magnificus van de Leidse Universiteit. Naast zijn werk als
psycholoog en hoogleraar heeft hij
een uitzonderlijke passie. Hij is een
groot expert op het gebied van de
historische toverlantaarn, een medium dat vooruitliep op de film. Toverlantaarns vertoonden al bewegende beelden, begeleid door levende
muziek. Wagenaar verzamelt toverlantaarns en vergelijkbare toestellen. Hij heeft een immense collectie lantaarns in vele formaten, lantaarnplaatjes en bijbehorende muziek. In zijn eigen toverlantaarntheater – het Christiaan Huygens Theater, dat zich in zijn huis in Zeist bevindt - verzorgt hij jaarlijks 25 voorstellingen. Hij zingt hierbij zelf de
liedjes, die ooit bij de vertoning van
de lantaarnplaatjes ten gehore werden gebracht. Deze worden geprojecteerd met toestellen op gasverlichting, het zogenaamde ‘limelight’.
Gastheer Theodore van Houten zal
met W.A. Wagenaar praten over zijn

werk, zijn expertise als geheugenspecialist bij illustere rechtszaken,
zoals tegen Ivan Demjanjuk en de
Epese incestaffaire (de ‘zaak Yolanda’). Daarbij gaat het gesprek over
de werking, betrouwbaarheid en
onbetrouwbaarheid van het geheugen. Ook wordt gesproken over de
andere expertise van Wagenaar, de
toverlantaarn. Tweede gast is Maud
Nelissen, die Wagenaar en zijn toverlantaarnvoorstelling live aan de
piano begeleidt. Zij is een wereldvermaarde concert- en cinema-pianiste en componiste van filmmuziek.
Voorstelling
Deze Talk of the Town wordt besloten met een 19de-eeuwse toverlantaarn-voorstelling, toegelicht door
Wagenaar, die een aantal karakteristieke nummers uit het lantaarnrepertoire zal presenteren, al dan niet
met zang. Soms gaat het om melodrama, zoals Ora pro nobis. Maar er
is ook comedy, zoals de populaire
Tijger in de ton. Hele balladen, boeken en toneelstukken werden tot
toverlantaarnseries teruggebracht.
De ‘magic lantern’ vormde een eigen industrie, zoals rond 1900 ook
met film het geval zou worden. Deze Talk of the Town draagt niet zonder reden het predikaat ‘Special’.
De voorstelling (na de interviews!)
is geschikt voor kinderen vanaf een
jaar of zes.
De gesprekken van gastheer en
gasten zijn op het reguliere volwassen publiek afgestemd. Nadere inlichtingen: info@deoudeveiling.
nl, theodore@kabelfoon.nl of 0650504819.

Jeugdhonk Future Kudelstaart
nu al een groot succes!
Kudelstaart - Na de feestelijke
opening op 6 januari is jeugdhonk
‘Future’ nu officieel in gebruik genomen. Wethouder Jaap Overbeek
opende het honk aan de Graaf Willemlaan 3 in stijl door de datum van
de opening met graffiti op de muur
te spuiten. De muur was al prachtig
versierd door een graffiti kunstenaar
uit de regio. De Kudelstaartse jongeren hebben de hele maand december hard geklust aan hun honk.
Het resultaat mag er zijn. Gemeente,
politie en buurtbewoners waren onder de indruk van wat de jongeren
voor elkaar gekregen hebben in het
honk. Voorlopig is het honk open
op woensdag- en vrijdagavond van
half acht tot half elf ‘s avonds. Elke
avond is het weer even gezellig en
zijn er verdeeld over de avond zo’n
30 jongeren in het honk aanwezig.
Het mag duidelijk zijn dat het honk
een grote behoefte vervult onder de
Kudelstaartse jongeren.
Wie vragen heeft over het nieuwe

honk of het leuk vindt om te helpen door actief mee te denken en
te doen binnen het honk, kan bellen
met Remy Backer van Stichting Cardanus op nummer: 06-21892367. Hij
is te bereiken op dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 14.00 en 22.00
uur.

Dia-lezing bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 1 februari
doet de heer Aad Rodenburg bij Viva Aquaria verslag van zijn reis door
Suriname, alwaar hij zich heeft uitgeleefd met het fotograferen van alles wat in dit bijzondere land groeit,
bloeit en leeft. De avond wordt gehouden in Buurthuis Hormeer aan
de Roerdomplaan 3 en begint om
20.00 uur. Voor meer info de heer C.
Keim, tel. 0297-343854.
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Gemeente Aalsmeer o
Jeugd en Gezin!
Een herkenbare plek
voor iedereen
Op 27 januari 2010 gaan de inlooppunten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) regio Amstelland open. Dan is er een officiële, gezamenlijke aftrap. Daarna houden we op 30 januari in Aalsmeer een
open huis met een informatiemarkt. Het wordt een feestelijke dag en ik hoop dat veel ouders, begeleiders en jongeren daar naartoe komen. Want dat vind ik persoonlijk het allerbelangrijkste van het CJG;
dat het een herkenbare plek wordt die mensen gemakkelijk weten te vinden.
Er was de afgelopen jaren een grote versnippering op gebied van de jeugdzorg. Allerlei organisaties
werkten langs elkaar heen. Gezinnen met zware problemen hadden soms met vier of vijf verschillende
instanties te maken. Daarom is het goed alle betrokken organisaties op het gebied van jeugd bij elkaar
te brengen in de backoffice van het CJG. De organisaties kunnen onderling afstemmen, voor één duidelijke aanpak kiezen en afspreken wie de regie heeft. We hebben als Amstelland gemeentes ook gekozen
voor een gezamenlijke regionale aanpak. Als iedere gemeente het op zijn eigen manier zou doen, met eigen regels,
zou dat voor de partners een hele zware klus worden. Nu werken we regionaal samen en komen we elkaar tegemoet.
Die samenwerking van onze gemeentes met onder andere consultatiebureaus, GGD, welzijnsorganisaties en jeugdzorg,
speelt zich vooral op regionaal niveau achter de schermen af. Op lokaal niveau komt in iedere gemeente een laagdrempelig inlooppunt waar ouders en jongeren met vragen over opvoeding terecht kunnen. Hier worden ze heel praktisch
ondersteund door deskundige adviseurs. Gewoon even binnenlopen en een informatiefolder meenemen kan natuurlijk
ook. In Aalsmeer koppelen we het CJG aan de voorzieningen die er al zijn. Het huidige consultatiebureau aan de J.C.
Mensinghlaan laten we ombouwen tot het CJG. Mensen zijn al gewend om daar naar binnen te gaan.
Ik zie dat in onze complexe samenleving ouders in de gezinssituatie tegen problemen aanlopen en worstelen met opvoedingsvragen. Een programma als ‘Schatjes’ laat dat ook duidelijk zien. Om grotere problemen te voorkomen is het
goed om ouders zo vroeg mogelijk te helpen. Daar is echt behoefte aan. Trouwens, niet alleen ouders bieden we hulp.
Denk ook bijvoorbeeld aan een jeugdtrainer van een sportvereniging die ziet dat een kind buiten de groep valt omdat
het thuis problemen heeft. Hij of zij stapt bij het CJG binnen en kan vragen hoe dit aan te pakken. Het CJG is telefonisch vijf dagen per week bereikbaar, via internet en in januari dus ook als
herkenbaar inlooppunt.

Mijn kind
wordt gepest...
Wat kan ik daar
aan doen?

Jaap Overbeek, wethouder Jeugd

Alles over
opvoeden e
opgroeien.
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opent Centrum voor
Wat is het CJG?
Een plek waar je met vragen over opvoeden en opgroeien terecht kunt. Over je kind, over jezelf of over je ouders. Wij vinden
geen enkele vraag raar - hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Je kunt je vragen stellen via de website, de telefoon of even
langskomen. Je krijgt altijd een antwoord. Handig, want iedereen kan wel wat tips gebruiken over opvoeden en opgroeien.

Waarom zou ik naar het CJG gaan?
Omdat het normaal is om vragen over opvoeden en opgroeien te hebben. Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Bij
het CJG staat er steeds een medewerker voor je klaar. Die denkt mee, geeft praktische tips en kijkt welke oplossing bij jou past
of weet waar je met je vraag terecht kunt.

Is het anoniem?
Als je wilt noteert het CJG alleen jouw vraag, niet je naam of adres. Het gaat erom dat je op weg geholpen wordt. Ook jongeren
met bijvoorbeeld vragen over zakgeld, ruzie, drugs, alcohol en seks zijn welkom.

Hoe vind ik het CJG?
Je kunt ons bellen op 0900-1001060 (7,5 cent per gesprek), mailen via de website en binnenwandelen tijdens de spreekuren van
het CJG. Of je bezoekt de website www.cjgamstelland.nl.

Feestelijke Opening
Zaterdag 30 januari van 10.00 tot 14.00 uur
1e JC Mensinglaan
27b Aalsmeer.
Mensinghlaan
27b Aalsmeer.
10.00 uur Opening door wethouder Overbeek
10 tot 14 uur Poppentheater voor kinderen tot 6 jaar
Knutselactiviteiten
Panna Voetbal Competitie
Miniworkshops voor ouders en andere opvoeders
Informatiemarkt
Muziek
Koek en Zopie

Iedereen is van harte welkom!
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Regionaal knooppunt CJG Amstelland
Laan van de Helende Meesters 4
1186 AM Amstelveen
0900-1001060 (7,5 cent per gesprek)

Lokaal inlooppunt CJG
Consultatiebureau Aalsmeer
1e JC Mensinglaan 27b
1437 RV Aalsmeer
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Inzamelacties voor Haïti
“Nu vrezen ze dat het aantal weeskinderen is verdubbeld.” Acht teams
van JMEO gaan naar Haïti en Tinka’s echtgenoot Eduardo is één van
hen. Tinka op haar site: “Onze basisleider Johan Lukasse en Eduardo hopen samen met andere medewerkers te kunnen helpen waar nodig en vooral om onder de kinderen
te werken.”
Afgelopen woensdagnacht is de
groep vertrokken voor een vlucht
naar de Dominicaanse Republiek,
waarna ze in een ongeveer zeventien uur durende reis naar Haïti
worden gebracht.

Martine van Soest en Ilona Kock van het Thuisfront van de Aalsmeerse zendelinge Tinka.

Echtgenoot Aalsmeerse zendelinge
naar Haïti voor hulp kinderen
Aalsmeer - Bijna vijf jaar geleden is
het alweer dat de Aalsmeerse Tinka
naar Brazilië vertrok om als zendelinge aan de slag te gaan. De luxe
in Nederland werd vaarwel gezegd,
overtuigd was Tinka dat zij hulp kan
bieden aan jongeren en kinderen in
dit arme land.
Via de Christelijke organisatie Jeugd
met een opdracht werd zij naar de
sloppenwijk in Belo Horizonte gestuurd en het is deze Aalsmeerse
gelukt hier een bestaan op te bouwen en hulp te geven, inmiddels samen met echtgenoot Eduardo en
dochter Noemi.
Het echtpaar werkt in de behoorlijk
gevaarlijke wijk Predreira, waar veel
mensen een uitzichtloos bestaan
leiden, lijm snuiven of drugs gebruiken. Het stel en alle medewerkers lopen in t-shirts van de stich-

ting door de wijk om herkend te
worden. “Toch fantastisch dat Tinka haar leven opoffert om jongeren
te helpen een bestaan op te bouwen”, zeggen de meiden Ilona Kock
en Martine van Soest van het Thuisfront. Het Thuisfront organiseert in
Aalsmeer diverse acties om Tinka
in Brazilië haar werk te kunnen laten doen. Zo is onder andere tijdens
de kerstmarkt een stroofwafel-verkoop gehouden en is er de doorlopende actie voor inleveren van lege
cartridges.
Inloophuis Caza Rocha
Tinka en Eduardo hebben ruim een
jaar geleden een huis gekocht aan
de rand van de sloppenwijk. Caza
Rocha (huize Rots) is de naam en in
het inloophuis worden allerlei activiteiten voor jongeren georganiseerd,

voorlichting gegeven en natuurlijk
verteld dat het leven meer kan bieden als je er zelf ook voor open staat
en er voor wil vechten.
Kinderen in Haïti helpen
Jeugd met een opdracht heeft in diverse ontwikkelingslanden basissen
en staat bij hulporganisaties hoog
aangeschreven. De JMEO is nu gevraagd om ook aan de slag te gaan
in Haïti om (wees)kinderen op te
vangen. “Er schijnen heel veel kinderen doelloos rond te lopen. Ze zijn
hun huis en ouders kwijt. Echt bizar en onbegrijpelijk”, zegen Ilone
en Martine.
Op haar website schreef Tinka dat
er voor de aardbeving volgens Unicef al 380.000 weeskinderen zijn op
een bevolkingsaantal van ongeveer
9 miljoen.

Koop Westeinder brood
De kosten om voor twee of drie weken in Haïti te helpen zijn ongeveer
2000 euro per persoon vanuit Brazilië. Er is geld en sponsoring nodig
om Eduardo de hulp te kunnen laten
bieden die zo hard nodig is. Hiervoor is gisteren een nieuwe website (www.tinkahelpt.com) in het leven gebracht. Op de site staat informatie, nieuws over acties, natuurlijk het rekeningnummer en als er
contact is geweest, een verslag van
Eduardo. Tinka zelf kon overigens
niet mee met haar man. In april verwacht zij haar tweede kindje en uit
veiligheidsoverwegingen is besloten
dat zij met haar dochtertje in Brazilië blijft.
De actie Tinka helpt wordt ondersteund door bakkerij Vooges. Vanaf vrijdag 29 januari doneren de eigenaren Wim en Corine Engel voor
elk verkocht Westeinder brood 50
eurocent. De actie loopt anderhalve
week, dus koop Westeinder brood
en help mee om (wees)kinderen in
Haïti een thuis te geven! Het bijeen
gebrachte bedrag gaat gestort worden op de rekening Tinka. “Zij weet
het beste waar het geld het hardst
nodig is. En ik ken haar, ik weet dat
via haar elke eurocent goed gebruikt wordt”, besluit Wim Engel.
Door Jacqueline Kristelijn

Leerlingen OBS Kudelstaart
rennen rondjes voor Haïti
Kudelstaart - Maandagmiddag liepen alle leerlingen van de OBS in
Kudelstaart vele rondjes rond hun
school voor Haïti. Op school wordt
veel gesproken over de situatie in
Haïti en zelfs de kleuters beseffen
hoe erg het daar is. Spontaan zijn
Eline Elbersen en Marijn van Wandelen uit groep 7 en 8 met het idee
gekomen om een sponsorloop te organiseren voor alle kinderen van hun
school. Ze wisten dat dit initiatief
veel geld bij elkaar kon brengen en
dat alle leerlingen, van jong tot oud,
hieraan mee konden doen. Binnen
een paar dagen was het geregeld.
Sponsorbriefjes werden gemaakt
en iedereen heeft bij familie en buren gevraagd of ze wilden sponsoren. Dit kon per rondje of voor een
totaalbedrag. En maandagmiddag
was het dan zover. De groepen 1 tot
en met 3 liepen rondjes over de parkeerplaats van 130 meter en de ou-

dere leerlingen moesten maar liefst
400 meter lopen en liepen rond het
gebouw de Rietpluim. Iedereen
deed ontzettend zijn best en zelfs
ouders en leerkrachten liepen rondjes mee om de kinderen te ondersteunen. Helaas was het op sommige plekken erg glad, wat soms flinke glij- en valpartijen tot gevolg had.
Maar dit mocht de pret niet drukken, want na een half uur rennen en
de cooling down van juf Elly, ging iedereen zeer voldaan weer naar hun
klas. Het geld is nog niet allemaal
binnen en geteld, maar de verwachting is dat de leerlingen van de OBS
tussen de 3.000 en 4.000 euro bij elkaar gerend hebben. Een zeer mooi
bedrag, waarvan de school hoopt
dat de gemeente het zal verdubbelen. Eline, Marijn en al hun medeleerlingen mogen trots zijn op wat
ze hebben bereikt. Meer foto’s zijn
te vinden op www.obs.nl.

BSO Lievepop helpt Haïti
Aalsmeer - Vorige week maandag
en donderdag 21 januari zijn de kinderen van BSO Lievepop de wijk ingetrokken met de bolderkar en tassen om lege statiegeld flessen op te
halen voor Haïti. In groepjes gingen
de kinderen langs de deuren om de
bewoners te vragen voor lege statiegeld flessen. Iedereen deed enthousiast mee met de kinderen. Met een
bolderkar en tassen vol flessen gingen de jongens en meiden naar de

Albert Heijn en de Aldi. Daar stonden de kinderen met zijn allen in de
rij voor de flessenautomaat om de
flessen in de automaat te doen.
Terwijl de jongens en meiden daar
druk mee bezig waren, kwam de
manager van de Albert Heijn en hij
doneerde nog eens 50 euro voor
Haïti.
Na twee middagen langs de deuren om statiegeldflessen op te halen hebben de Lievepop-gebruikers

Succesvolle actie De Meerwinkel

Gebruikte goederen voor
hulpgoederen: 3500 euro
Rijsenhout - Onder het motto gebruikte goederen voor hulpgoederen riep afvalbedrijf De Meerlanden
alle bewoners uit de regio op om
zaterdag 23 januari nieuwe tweedehands spullen te kopen bij De
Meerwinkel. Hoe meer verkoop, hoe
hoger de dagopbrengst. En hoe hoger de dagopbrengst, hoe meer geld
voor de slachtoffers van de aardbeving op Haïti. De Meerwinkel stort
namelijk de volledige dagopbrengst
op giro 555. Getuige de vele bezoekers leek de actie overdag al een
succes. De uiteindelijke opbrengst
bevestigde dit: Er is voor 3.500 euro
aan gebruikte spullen verkocht voor
Haïti! De mensen op Haïti hebben
nu meer dan ooit behoefte aan al-

les, het is één van de armste landen
op aarde. Bij de medewerkers van
De Meerlanden leefde sterk de behoefte om iets te doen voor de vele slachtoffers van deze aardbeving.
En omdat kringloopwinkel De Meerwinkel afgelopen week na een verbouwing heropend is, was de link
snel gelegd: de verkoop van gebruikte goederen omzetten in hulpgoederen via giro 555,
John van Lierop van De Meerwinkel
tot slot: “De tweedehands spullen
krijgen zo een nieuwe plek en met
het bedrag, dat de verkoop oplevert kunnen we de slachtoffers van
de aardbeving helpen aan primaire
dingen als water, zeep, toiletten en
medicijnen.”

Verkoop rozen voor Haïti
Aalsmeer - Supertrots is moeder Linda Boomhouwer op haar dochter Daimy Keizer (11) en haar vriendin Marit Enthoven (10). Het tweetal heeft afgelopen zaterdag 23 januari de kou getrotseerd en zijn bij de Albert Heijn in Kudelstaart rozen gaan verkopen. Liefst 120 rozen hebben Daimy en Marit verkocht en dit heeft het mooie bedrag van 150 euro opgeleverd. Het geld is voor
Haïti en gaat gestort worden op giro 555. Super, meiden! Heel lief van jullie.

Leerlingen verkopen kaarsjes en knijpers

Graankorrel helpt Haïti

Kudelstaart - Een aantal leerlingen
uit groep 8 van de basisschool de
Graankorrel is druk in de weer geweest voor de slachtoffers van Haïti. De jongens en meiden verkochten versierde kaarsjes en knijpers
en haalden lege flessen op. De op-

brengst gaat via school volledig
naar stichting HUN (Help Uw Naasten) www.helphun.nu. Deze stichting gaat zich sterk maken voor hulp
aan de wederopbouw van scholen,
een bakkerij, watertoevoer, een bejaardenhuis en kinderopvang.

Muziek voor Haïti in Joppe
levert 1470,90 euro op!
Aalsmeer - In café Joppe werd afgelopen zondag 24 januari met livemuziek een benefietavond gehouden voor Haïti. De bands King Pelican en Lee Roud lieten van zich horen en diverse Aalsmeerse muzikanten maakten in verschillende samenstellingen muziek.
Er werd met de collectebus rond
gegaan en door het vele publiek is,
zo bleek na de telling, gul gegeven.
Een bedrag van liefst 1.470,90 euro
is opgehaald en gaat natuurlijk gestort worden op giro 555. Organi-

sator en zanger Tom Meijer had allerlei acties bedacht om maar veel
geld bijeen te krijgen. Voor 10 euro hield hij bijvoorbeeld zijn mond,
evenals het aanvragen van een specifiek nummer 10 euro kostte. Verder werden loten verkocht en hiermee waren met name dinerbonnen
te winnen. Het publiek en alle muzikanten hebben genoten van deze gezellige avond voor het goede
doel. Geld storten voor Haïti op giro
555 kan overigens nog steeds en is
echt heel hard nodig!
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Lokale omroep draagt steentje bij

Uitbreiden met ‘bypass’ Greenpark?

Wijziging tracé Groene As

Debatten en Politiek Café
OVA rechtstreeks via radio
Aalsmeer - Radio Aalsmeer is druk
bezig om de luisteraars in Aalsmeer
en Kudelstaart te informeren over
de komende verkiezingen van de
gemeenteraad op 3 maart 2010. In
het programma ‘Aalsmeer Actueel’
wordt iedere zaterdagmiddag tussen 12.00 en 13.00 uur gedebatteerd met de vier politieke partijen,
waarbij steeds weer andere stellingen worden behandeld. Op 16 en
23 januari passeerden de stellingen
Opgroeien in Aalsmeer en Handhaving en Duurzaamheid en Bereikbaarheid en Mobiliteit de revue en
deze uitzendingen zijn nog terug
te beluisteren via de site van Radio
Aalsmeer: www.radioaalsmeer.nl/
uitzending-gemist.
Diverse thema’s
De komende vier zaterdagen staan
de volgende stellingen nog op het
programma: 30 januari, Wonen en
Ruimtelijke ordening; 6 februari, Zorgen voor elkaar en WMO; 13
februari, BV Aalsmeer en Vrije tijd
(recreatie); 20 februari, Financiën
(bezuinigingen en keuzes maken).
Daarnaast probeert het programma
“Stamtafel Aalsmeer” op de donderdagavonden 4 en 18 februari tussen
20.00 en 22.00 uur ook haar steentje bij te dragen door aan de wijkraden en de inwoners van de gemeente Aalsmeer te vragen wat er
zoal speelt en wat zij belangrijk vinden. Deze opmerkingen worden dan
weer doorgespeeld naar de zaterdaguitzending. Naast het verzorgen
van de eigen programma’s zal Radio Aalsmeer ook aandacht besteden aan activiteiten van andere spelers op het politieke speelveld.
Politiek Café OVA
Op dinsdag 2 februari wordt vanaf 20.00 uur een rechtstreekse uitzending verzorgd vanuit “De Oude
Veiling” in de Marktstraat. In de bovenzaal wordt door de Ondernemers
Vereniging Aalsmeer (OVA) en de
Kamer van Koophandel Amsterdam
een Politiek Café gehouden en de
avond staat in het teken van ondernemen in de gemeente Aalsmeer.
De lijsttrekkers van de vier deelnemende partijen die gaan strijden
om de 21 beschikbare zetels in de
Aalsmeerse gemeenteraad, Gertjan van der Hoeven (AB), Ad Verburg (CDA), Ulla Eurich (PACT
Aalsmeer) en Berry Nijmeijer (VVD)
zullen door journalist en presentator
bij RTV Noord-Holland Peter Maarsen, tevens ex-medewerker van Ra-

dio Aalsmeer, aan de tand worden
gevoeld. Aansluitend is er gelegenheid om na te praten en het netwerk
uit te breiden. De avond is voor iedereen toegankelijk en vooraf aanmelden is niet nodig.
Website live-stream
Nieuw is dat het de eerste uitzending bij Radio Aalsmeer wordt die
ook rechtstreeks via de website www.radioaalsmeer.nl te beluisteren zal zijn. Tot nu toe moest er
een uur gewacht worden, maar dat
is verleden tijd. Het blijft overigens
wel mogelijk om programma’s terug
te beluisteren via ‘uitzending gemist’. Naast politieke aangelegenheden zendt Radio Aalsmeer de hele week door en uiteraard ook in het
weekeinde programma’s uit voor elke doelgroep en op de website is de
complete programmering terug te
vinden.
Ook is Radio Aalsmeer bezig met de
ontwikkeling voor de 24-uurs programmering. De proefuitzendingen
lopen nog en ook op het bestuurlijke vlak wordt hard gewerkt om
het financiële plaatje rond te krijgen
zodat de definitieve programmering van start kan gaan. Op die manier kan Radio Aalsmeer nog meer
van zich laten horen en de inwoners nog meer informeren over het
wel en wee in de gemeente. Radio
Aalsmeer is beluisteren via de kabel
(99.0 MHz) en via de ether (105.9
MHz). De studio in het Stommeerkwartier is telefonisch bereikbaar
via 0297-325858.
De presentatie van het politiek café
is in handen van Peter Maarsen, journalist en presentator bij Radio en TV
Noord-Holland.

CNV met FloraHolland om tafel

Aalsmeer - Een fatsoenlijke loonsverhoging, roosters die meebewegen met de drukte in het bedrijf,
maar wel onder voorwaarden en
goede rooster- en overwerktoeslagen, introductie van een arbeidsvoorwaardenkeuzemenu en flink
investeren in opleidings- en scholingsmogelijkheid voor medewerkers, zijn onderwerpen waar CNV
Dienstenbond op 3 en 4 februari om
de tafel wil met directie van FloraHolland. “Na drie onderhandelingsrondes heeft de directie van FloraHolland nog steeds niet begrepen dat wij niet aan de afbraak van
cao meewerken. Daarnaast is er

nog steeds geen zicht op een loonbod. Wij accepteren deze forse verslechteringen van arbeidsvoorwaarden niet”, aldus de CNV Dienstenbond, die verder zegt te verwachten
dat de voorstellen van FloraHolland
behoorlijk ingrijpend zullen blijven.
Begin februari worden ledenvergaderingen gehouden om de voorstellen te bespreken. “Samen voor een
goede cao”, aldus de Dienstenbond.
En: “Niet doordraaien in de harmonisatie en het uitkleden van arbeidsvoorwaarden, is de boodschap.”
De bijeenkomsten bij de veiling in
Aalsmeer zijn op 3 februari om 19.30
uur en 4 februari om 10.00 uur.

Informatieavond over nieuwe
inrichting sloopzone Aalsmeer

AB: “Het is nu tijd voor
échte verandering”
ren. Een beetje ‘frisse’ wind is lang
niet genoeg gebleken: het is nu tijd
voor échte verandering!”
Het verkiezingsprogramma en de
flyer met speerpunten uit het programma zijn te vinden op de website van Aalsmeerse Belangen: www.
aalsmeersebelangen.nl. Een gedrukt
exemplaar van het programma, de
flyer of een raamposter is op te vragen via het mailadres aalsmeersebelangen@gmail.com.
Lijsttrekker Gertjan van der Hoeven.

Aalsmeer - De gemeente houdt op
dinsdag 2 februari een informatieavond over de nieuwe inrichting van
de sloopzone Aalsmeer. De sloopzone is het gebied dat precies in
het verlengde ligt van de Aalsmeerbaan van Schiphol. Het doorkruist
de Oosteinderweg en de Aalsmeerderweg. De bijeenkomst begint om
19.30 uur in het gemeentehuis.
De gemeente wil de inwoners van
Aalsmeer uitnodigen om naar de
eerste ideeën te komen kijken, luisteren en hierover een mening te geven. Eigen ideeën over de sloopzone kunnen gelijk ten gehore worden gebracht. Wethouder Fransen
van Schipholzaken zal ook op deze avond aanwezig zijn. De avond
begint met een welkomstwoord en
introductie door de wethouder en
dan volgt een interactieve presentatie van de eerste ideeën. Daarna
is er een discussie/workshop over
de waardering van de voorgestelde planonderdelen, de kansen en
knelpunten voor de uitwerking en
eigen ideeën over het gebied. Vervolgens volgen plenaire conclusies,
vervolgstappen en de afsluiting. Het
afgelopen jaar is het zogenaamde
Aldersbesluit genomen.
Compensatie
Het Aldersbesluit houdt in dat
Schiphol mag groeien. Hier tegenover staat dat de bewoners van de
omgeving van Schiphol compensatie voor de mogelijke extra hinder

krijgen. In samenspraak met inwoners is nagedacht over een compensatieproject. Uit de vele ideeën
voor projecten is uiteindelijk, na beraadslagingen met de betrokkenen
bij de Alderstafel, het project ‘sloopzone’ het meest kansrijk gebleken.
De zogenaamde sloopzone is het
gebied dat door het Luchthavenindelingbesluit is beschreven als het
gebied waar het te onveilig is om te
wonen. Om die redenen zijn sinds
2003 al ongeveer twintig huizen
aangekocht en gesloopt. Met subsidie van de stichting Leefomgeving
Schiphol (geboren uit de Alderstafel) wil de gemeente het project
sloopzone gaan uitvoeren. De bedoeling van het project is om de lege kavels in de sloopzone met de
Aalsmeerse bevolking een nieuwe
invulling te geven.
Er is een projectbureau ingehuurd
dat een inventarisatie heeft gemaakt
van wat er in het gebied kan en mag
gebeuren. Door alle restricties, die
door het luchthavenindelingbesluit
Schiphol in het gebied bestaan, zijn
de mogelijkheden in het gebied beperkt. Het is daarom des te belangrijker het gebied zo in te richten dat
het een verbetering oplevert voor de
bevolking van Aalsmeer. “Het is tijd
om daarover met de Aalsmeerse gemeenschap en andere belangstellenden in gesprek te gaan. Graag
willen wij samen met u nadenken
over de toekomst van dit gebied”, aldus de gemeente uitnodigend.

Vier partijen doen mee aan
gemeenteraadsverkiezingen!

PvdA stelt vragen aan GS

Gevaarlijke kruispunten
van N201 aanpakken!
Aalsmeer - De gevaarlijke kruispunten van de N201 in Aalsmeer
moeten worden aangepakt om de
veiligheid te verbeteren tot de omlegging van de N201 klaar is. Dat
stellen de PvdA-statenleden Tjeerd
Talsma en Gohdar Massom in reactie op een aantal recente ongelukken, waarbij dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. De PvdA heeft
schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
Het gedeelte van de N 201 door de
bebouwde kom van Aalsmeer is 2x2
rijbanen. Het betreft een zeer drukke weg met veel vrachtverkeer onder anderen vanuit de Bloemenveiling. De maximum snelheid is op dit

Aalsmeer - Afgelopen maandag 25 januari is een aanvang gemaakt met
de restauratie van de kademuren van de Van Cleeffkade. De oude kademuren worden gedeeltelijk gesloopt en daarna weer zo opgebouwd dat de oude en nieuwe kademuren één geheel vormen. De bedoeling is dat de kademuren straks weer minimaal 40 jaar meekunnen. Afgelopen maandag leverde de stremming door machines lange files op in het dorp. Zowel op de Van
Cleeffkade en de Stationsweg als op de N201 voor de afslag naar het centrum stonden lange rijen auto’s. Een verkeersregelaar moest er aan te pas
komen om het verkeer in goede banen te leiden. Er zijn nu stoplichten geplaatst. Als nodig worden deze in werking gezet. De werkzaamheden gaan
enkele weken duren.

‘Mening inwoners over ideeën’

Beetje frisse wind is niet genoeg

Aalsmeer - Aalsmeerse Belangen
heeft haar nieuwe verkiezingsprogramma voor de periode 2010-2014
openbaar gemaakt. Het AB-programma heeft als motto ‘Het is tijd
voor échte verandering’ en bevat
speerpunten waar AB al jaren voor
staat. Enkele daarvan zijn: Meer
aandacht voor sportvoorzieningen,
zorg voor de jeugd, zorg voor senioren en het betaalbaar houden
van de Wmo, bouwen voor starters,
jongeren en senioren, behoud van
de Aalsmeerse cultuurhistorie en
verbeteren van het wijkgericht werken in Aalsmeer. Ook zet AB in op
daadwerkelijke uitvoering van duurzame bouw- en energieprojecten,
een alternatief plan voor De Knip
en het inrichten van ‘Deelplan 9’ in
Aalsmeer-Oost met groen en openbare voorzieningen.
Lijsttrekker Gertjan van der Hoeven
over het programma: “Het verkiezingsprogramma is herkenbaar en
duidelijk. AB wil de komende jaren meer visie en daadkracht, zowel bij het opstellen van beleid als
het uitvoeren ervan. Ik ben er van
overtuigd dat we met de mensen op
onze kandidatenlijst daaraan een
waardevolle bijdrage kunnen leve-

Aanpak kademuren langs
Van Cleeffkade in dorp

traject binnen de bebouwde kom
70 kilometer per uur. PvdA-statenlid Gohdar Massom: “Het is dan ook
terecht dat er hard gewerkt wordt
aan de verlegging van deze weg.
Echter tot de nieuwe N201 gereed
is, is er een gevaarlijke situatie, die
dus in korte termijn heeft geleid tot
diverse ongevallen en bijna aanrijdingen. De PvdA wil dat daar iets
aan gedaan wordt.” De PvdA wil onder meer van Gedeputeerde Staten
weten of zij bereid zijn maatregelen
te nemen om, tot de omlegging van
de N201 klaar is, verdere ongelukken te voorkomen. De PvdA denkt
daarbij bijvoorbeeld aan snelheidbeperking of onderbreking van de
groene golf.

Aalsmeer - Op 21 januari heeft de
voorzitter van het centraal stembureau bekend gemaakt dat bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 3
maart er vier partijen meedoen. Hetzelfde aantal dat nu in de Gemeenteraad zit, er zijn dus geen nieuwe
partijen bijgekomen. Tevens is de
nummering van de partijen bekendgemaakt. Op nummer één staat het
CDA, lijst twee is voor PACT ( samenwerkingsverband van PvdA,
GroenLinks en D66) op drie staat de
VVD en op vier Aalsmeerse Belangen. De lijstnummering wordt gedaan op basis van het aantal zetels dat de partij nu in de raad heeft.
CDA heeft nu zes zetels, Pact heeft
vijf zetels, VVD en AB hebben er
beiden vier.
Als partijen hetzelfde aantal zetels hebben, wordt gekeken naar
het aantal stemmen dat bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen op
hen is uitgebracht. De VVD had dus
meer stemmen dan AB. Tevens zijn
de kandidatenlijsten vastgesteld en
bekend gemaakt. Lijsttrekker van
het CDA is opnieuw Ad Verburg,
Ulla Eurich staat op één bij PACT
Aalsmeer, huidig wethouder Berry

Nijmeijer is weer het gezicht van de
VVD en de nieuwe lijsttrekker van
AB is Gertjan van der Hoeven.
Twee raadsleden erbij
Omdat Aalsmeer flink gegroeid is in
inwoneraantal ten opzichte van de
vorige verkiezingen komen er twee
gemeenteraadsleden bij. Aalsmeer
gaat van 19 naar 21 zetels na de
verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen 3 maart vallen dit jaar
in Aalsmeer in de voorjaarsvakantie
van de scholen, maar dit is natuurlijk geen reden om niet te stemmen.
Zo kan vóór maandag 17 februari schriftelijk een volmacht aangevraagd worden (zie www.aalsmeer.
nl). Ook is het mogelijk iemand te
machtigen om 3 maart voor u te
gaan stemmen.
Half februari worden de stempassen thuisgestuurd. U vult op de achterzijde van de stempas uw handtekening in en geeft deze stempas
samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan een voor
u vertrouwd persoon (de gemachtigde). Deze persoon kan dan op 3
maart met bovengenoemde papieren voor u stemmen.

Aalsmeer - In het Natuurbeleidsplan van de rijksoverheid is de Groene As in 1990 weergegeven als onderdeel van de nationale Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en vormt
een verbindingszone voor natuur en
recreatie tussen Spaarnwoude en
Amstelland. De zone ligt ten noorden, oosten en zuiden van de Haarlemmermeer en ten westen van Amsterdam. In Aalsmeer loopt de Groene As van het Schinkelbos tot aan
de westzijde van de Westeinderplassen.
Aalsmeer neemt sinds 1993 deel
aan de Stuurgroep Groene As. In
2008 heeft de provincie Noord-Holland een evaluatie uitgevoerd naar
het huidige functioneren van de
Groene As en hieruit kwam naar voren dat er nog geen goed functionerende ecologische verbinding is
in Aalsmeer. Omdat een tracéwijziging wordt voorgesteld, wordt een
haalbaarheidsonderzoek ter kennismaking aan de raad aangeboden en de raad wordt om besluitvorming gevraagd niet eerder dan
bij de vertaling van het tracé in bestemmingsplannen. Het huidige tracé loopt vanaf het oude dorp naar
het westelijk deel van de Westeinderplassen via de Haarlemmerringvaart. De oevers en percelen langs
dit deel van de Ringvaart zijn echter
verstedelijkt en grotendeels in particulier bezit. Voorgesteld wordt om
een tracé langs het Stokkeland naar
de Kleine Poel en verder westwaarts
aan te wijzen. Verder wordt voorgesteld om een ‘bypass’ te realiseren
die aanvullend is op het hoofdtracé

Schinkelbos, oude dorp omdat het
hoofdtracé langs de Ringvaart niet
overal optimaal kan worden gerealiseerd. In het rapport wordt met name Greenpark Aalsmeer als kansrijk
beschouwd, waarbij is uitgegaan
van het Masterplan bedrijventerrein
N201-zone.
Omdat zich na vaststelling van het
Masterplan echter wijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van
de verhouding tussen groen en bebouwd, dienen de mogelijkheden
van een bypass door Greenpark
Aalsmeer nader te worden onderzocht.
Samenhang met Waterplan
Naar aanleiding van een verzoek van
Aalsmeer zijn de provincie NoordHolland en het Hoogheemraadschap
van Rijnland bereid tot een gebiedsgerichte aanpak, waarin de Groene
As in samenhang met het Waterplan
Aalsmeer wordt gerealiseerd. Door
koppeling van de Groene As met
het Waterplan ontstaan er aanzienlijke synergie-voordelen en kansen
voor subsidies. Aalsmeer heeft een
aanvraag ingediend voor een subsidie van één miljoen euro van de
Stichting Main en Groen en de subsidie wordt aangewend om vooroevers te realiseren die beschermen
tegen oeverafslag en een ecologische functie vervullen. De samenwerking tussen Aalsmeer, provincie
en Rijnland leidt op korte termijn tot
een plan van aanpak waarin afspraken worden gemaakt over organisatie en planning om te komen tot een
integraal inrichtingsplan.

Zorgwoningen en Bomenverordening

Vanavond Beraad en Raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
28 januari, komen burgemeester,
wethouders en raadsleden bijeen
voor het tweede Beraad en de Raad
in 2010. De bijeenkomst begint om
20.00 uur, is in de raadzaal en belangstellenden zijn welkom. Gestart
wordt met het Beraad en de voorzittershamer is dit keer voor Pierre Tuning van PACT. Allereerst wordt een
presentatie gegeven van de te bouwen zorgwoningen in Kudelstaart.
Een hamerstuk is de herziening van
de Bomenverordening 2000. Volgens het college geeft de herziening Bomenverordening en het opstellen van een nieuwe, waardevolle bomenlijst van zowel gemeentelijke als particuliere bomen een administratieve lastenverlichting voor zowel inwoners als ambtenaren. Nader uitgewerkt dient nog te worden de omgang met kapverzoeken
van inwoners voor gemeentebomen,
voor bomen in natuurgebied en de
kap van gemeentelijke bomen. Ook
de communicatie over het kappen
van bomen heeft, aldus de bestuurders, extra aandacht nodig. Alterna-

tief voor de herziening is de huidige verordening handhaven, maar dit
is volgens B&W een onnodige investering van tijd en geld voor zowel
inwoners als ambtenaren. Behandelstukken zijn de nota onderhoud
gebouwen 2009-2012 en het rapport ‘Ontbrekende schakel Groene
As bij Aalsmeer’. Beide onderwerpen vallen in de portefeuilles van
wethouder Ronald Fransen. Het Beraad wordt besloten met de jaarrekening van de Gemeenschappelijke
regeling openbare gezondheidszorg
Amstelland 2008. Portefeuillehouder in deze is wethouder Jaap Overbeek. Rond kwart over elf wordt vervolgens gestart met de Raad en deze staat onder voorzitterschap van
burgemeester Pieter Litjens. De
Raad kent een korte agenda dit
keer. Het enige behandelstuk is de
vraag van het college om groen licht
te geven voor het benodigde krediet
voor de herziening van de Bomenverordening. Voor het inhuren van
een adviesbureau voor de inventarisatie van waardevolle bomen is een
budget nodig van 15.000 euro.

Onderhandelingen verlopen stroef

Nieuw geluidsstelsel Schiphol
Aalsmeer - De onderhandelingen over het nieuwe normen- en
handhavingstelsel voor het vliegtuiggeluid rond Schiphol verlopen
stroef en wethouder Ronald Fransen plaatste donderdag 21 januari tijdens het informatief overleg van
het College van Burgemeester en
Wethouders en de Gemeenteraad
dan ook grote vraagtekens bij de ingangsdatum van 1 mei 2010.
Het plan had eigenlijk al klaar moeten zijn maar de zaak ligt heel ingewikkeld. In het nieuwe systeem
wordt uitgegaan van het zoveel mogelijk inzetten van die banen die
voor de minste hinder in woonwijken
zorgen. Dat zijn vooral de Kaagbaan
en de Polderbaan. Verder is ook afgesproken dat het beschermingsniveau voor bewoners gelijkwaardig
moet zijn en daarnaast moet het ook
nog eens handhaafbaar zijn. Zonder een goed handhaafstelsel geen
nieuw stelsel. Daarom vraagt het zoveel tijd. Er moet gevlogen worden
tussen de kernen door en er moet

een gebruikssysteem gemaakt worden voor vijf start- en landingsbanen. De laatste stand van zaken is
dat op 11 februari aan de Alderstafel weer verder onderhandeld wordt
met CROS. Daarna moeten ook de
minister en de Tweede Kamer akkoord gaan, dus wordt 1 mei erg
lastig. De wethouder geeft toe dat
Aalsmeer weinig invloed kan uitoefenen maar kan wel een signaalfunctie vervullen. Permanent aandacht vragen en excessen voorkomen lijkt voorlopig het hoogst haalbare.

Alcoholcontrole

Aalsmeer - Op vrijdag 22 januari
tussen 17.30 en 23.00 uur heeft de
politie een alcoholcontrole gehouden op de Legmeerdijk. Vier automobilisten zijn aangehouden omdat
zij te diep in het alcoholglaasje hadden gekeken. Er is proces-verbaal

Aanhoudingen na mishandeling
Aalsmeer - De politie heeft op zondag 24 januari rond vijf uur in de
ochtend op de Dreef een 16-jarige
jongen uit Amstelveen aangehouden. De politie kreeg een melding
dat er een vechtpartij had plaatsgevonden, waarbij een jongen met een
kettingslot geslagen zou zijn.
Toen de agenten ter plaatse kwamen waren zowel het slachtoffer als
de dader nog aanwezig. De Amstelvener droeg een bromfietsketting
bij zich. Het slachtoffer wees hem

aan als dader. De 16-jarige is aangehouden op verdenking van mishandeling.
De jongen verzette zich tijdens de
aanhouding. Afgelopen maandag
rond half drie in de middag is in de
woning van Amstelvener een tweede verdachte, een 28-jarige man uit
Aalsmeer, aangehouden.
Hij wordt er van verdacht betrokken
te zijn geweest bij de mishandeling. Het tweetal is voor onderzoek
in verzekering gesteld.

Evaluatieboekje College B&W
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders van Aalsmeer geven in het
nieuwe boekje ‘Evaluatie collegeprogramma 2006-2010’ een beeld
van het beleid dat gedurende de zittingsperiode van college en raad is
uitgevoerd. De bestuurders willen
hiermee verantwoording afleggen

aan raad en inwoners van Aalsmeer
over de wijze waarop het bestuur
van de gemeente vorm gegeven
heeft aan de beleidsvoornemens,
die in 2006 zijn geformuleerd.
Het boekje wordt binnenkort gepresenteerd.
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Shiatsu-behandeling helpt
bij hooikoorts en allergieën
Aalsmeer - De tijd breekt weer
aan voor de mensen met hooikoorts klachten. Meestal beginnen
de klachten in het voorjaar en de
zomermaanden en dan met name
bij droog, warm en winderig weer.
Hooikoorts is een allergische overgevoeligheid van het neusslijmvlies
voor ingeademd stuifmeel (pollen)
van grassen, granen, bloemen en
bomen. Er ontstaat een ‘overdreven’
afweerreactie, waardoor de slijmvliezen zwellen en meer slijm gaan
produceren. Door middel van Shiatsu kan de weerstand van het lichaam verhoogd worden, waardoor
de klachten van de hooikoorts op
den duur op een natuurlijke manier verminderd worden. Bij hooikoorts wordt een behandeling gegeven waarbij de weerstand wordt
verhoogd door middel van bepaalde drukpunten op het lichaam, wat
invloed heeft op de luchtwegen en
de darmen. De behandeling bestaat uit het volgen van 8 à10 behandelingen van een half uur eens
maal per week. Het beste is om half
februari te beginnen wat betreft de
hooikoorts. Shiatsu is een behandelmethode, die wordt toegepast
met de duimen, vingers en handpalmen. De shiatsutherapeut masseert
drukpunten/acupunctuurpunten,
die gelegen zijn op de meridianen
(energiebanen) van het lichaam. El-

ke meridiaan is gekoppeld aan een
orgaan. Door het drukken van de
punten op de meridianen, oefent de
Shiatsu-therapeut invloed uit op de
meridianen én op het bijbehorende
orgaan. Net als bij andere natuurlijke geneeswijzen is Shiatsu gericht op stimulering van het zelfhelend vermogen van het lichaam. Effecten van shiatsu op het organisme zijn: het maakt de huid en spieren soepel, het bevordert de circulatie van bloed en lymfe en de spijsverteringsfuncties, het reguleert en
verbeterd de functies van het zenuwstelsel, reguleert de kliersecretie, bevordert de ontspanning en het
herstel van het lichamelijke evenwicht. Voorbeelden van shiatsubehandelingen zijn: klachten van het
bewegingsapparaat, klachten van
arm, nek en schouder, rugklachten,
hormonale klachten of menstruatieklachten, fybromyalgie, bloeddrukklachten, spijsverteringsklachten,
evenwichtsstoornissen, ontspannend, preventief en vooral gezondheidsbevorderend. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kan gebeld worden naar Carla van der Zwaard, telefoon 0297327768 of 06-30074482, e-mail:
carlavdzwaard@tiscali.nl. Website:
www.shiatsuaalsmeer.nl Veel verzekeraars vergoeden overigens (gedeeltelijk) de behandeling.

Muziek tussen de boeken
Aalsmeer - Op donderdag 18 februari presenteert het Boekhuis in
de Zijdstraat een avond muzikaal
en culinair genieten tussen de boeken! Pianist Theo Griekspoor en Moniek Eigenhuis-Zandvliet op dwarsfluit verzorgen een concert. Deze
Aalsmeerse muzikanten hebben hun
sporen in de muziek ruimschoots
verdiend. Vorig jaar brachten zij samen de cd ‘Réverie’ uit. Tussen de
muziek door worden de bezoekers

getrakteerd op hapjes van restaurant het Wapen van Aalsmeer. Verder wordt informatie gegeven over
de nieuwe boeken in het komende
half jaar en kan deze avond geprofiteerd worden van speciale aanbiedingen.
Opgeven voor deze avond kan via
boekhuis@ctchoffscholte.nl of aan
de balie in de winkel. De toegang
is 5 euro per persoon. Wacht niet te
lang, want vol is vol.

Berengoede actie voor KIKA

Record 24 uur klaverjassen
in café Sportzicht behaald
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
23 januari gingen de vier heren Alderd Leegwater, Dirk Romeijn, Floor
van Engelen en Piet van den Dool
de uitdaging aan om 24 uur lang te
klaverjassen in café Sportzicht. De
deelnemers begonnen zaterdag 23
om 15.00 uur en zondag 24 januari om 15.00 uur legde zij de klaverjas kaarten neer. Er werden 42 potten gespeeld. Tijdens het klaverjassen werden zij verzorgd met hapjes en drankjes. Na ongeveer 3 potten strekte zij even de benen om te
plassen en te roken. Na elke pot
wisselden de deelnemers van stoel,
op de schrijver (Alderd) na. Tijdens
het 24 uur klaverjassen werden zij
door veel mensen aangemoedigd.
De toeschouwers hebben elkaar

wel afgewisseld, 24 uur achter elkaar werd hun wat teveel. De heren
hebben een hele prestatie geleverd,
het zijn alle vier winnaars. Na 24 uur
zaten zij er nog fris bij. De punten
zijn voor ieder apart bijgehouden.
Op de eerste plaats is Piet van den
Dool geëindigd met 65492 punten
en 14 marsen, op de tweede plaats
Dirk Romeijn met 63202 punten en
24 marsen, op de derde plaats Floor
van Engelen met 62212 punten en
22 marsen en op de vierde plaats
Alderd Leegwater met 61622 punten en 14 marsen. De hoogste partij is gespeeld door Alderd en Floor
met 2225 punten.
Na afloop kregen zij een oorkonde en een bierpakket voor hun zeer
knappe prestatie.

schap en materiaal en leren hoe van
ontwerp tot uitvoering een mozaïekproject aangepakt moet worden.
Gekozen kan worden voor tegelmozaïek en glasmozaïek. Beide cursussen zijn voor beginners en gevorderden en worden tegelijkertijd gegeven. Het is niet nodig om van te
voren een keuze te maken. De kosten voor zes lessen zijn 120 euro inclusief materiaal.
De lessen worden gegeven op
maandagavond van 19.30 tot 22.00
uur. Opgeven kan per e-mail: info@
diggelsenzo.nl. Voor meer informatie kan gebeld worden naar 0297343650.

Muziek in sigarenkistje!
Aalsmeer - Het gebeurt wel vaker
dat iemand een sigarenboer (dit is
een specialist) vraagt om lege sigarenkistjes. Ze zijn namelijk uiterst
praktisch in gebruik voor de doehet-zelver, voor de crea-bea en ook
voor muzikale mensen. De lege sigarenkistjes vinden gretig aftrek bij
Ridder & Co in de Ophelialaan. Elke week vraagt wel een aantal mensen om kistjes en wordt de eindbestemming verteld. Het zijn vaak leuke verhalen. Soms komt men weleens laten zien wat er van het kistje terecht is gekomen. En ook ontvangt Ridder & Co af en toe het omgetoverde kistje retour! Afgelopen
zaterdag was dat weer het geval!
Maar dit keer was het zo bijzonder
dat het wel vermeldenswaardig is.
Er kwam iemand in de winkel. Hij
was naar Amerika geweest en had
daar zwarte mensen gezien die van
een sigarenkistje een gitaar maakten en dan de blues speelden. Dat
wilde hij ook wel eens proberen! En
ja, zo kwam hij afgelopen zaterdag
terug met het resultaat van het kistje weer in de winkel. Hij liet de gitaar zien en horen! Het resultaat
was verbluffend. Degene die van
een sigarenkistje een gitaar wist te
bouwen, is Hein Meijer! Hein kreeg
een Balmoral sigarenkist mee, en

toverde er een gitaar uit, met echte snaren en een leuk geluid. Spontaan gaf hij een demonstratie in de
winkel van de mogelijkheden van dit
gitaartje. Na uitgebreid het gitaartje
te hebben bespeeld en bewonderd
zei hij tot slot tegen Andre Ridder:
“En als je hem wilt houden, dan mag
dat, want ik heb er nog eentje gemaakt.” Welnu, Andre’s dag was natuurlijk helemaal niet meer kapot te
krijgen. Dat weet iedereen die deze
winkel wel eens binnen loopt, waarin niet alleen de sigaar, maar ook de
muziek een grote rol speelt, en wat
ook duidelijk te horen is. Er staat altijd hartstikke leuke muziek op, die
nog te koop is ook! Menig gesprek
met klanten gaat over muziek en regelmatig worden cd’s en wetenswaardigheden uitgewisseld. Dus
waar kon dit gitaartje beter terecht
komen dan bij Andre? Hein Meijer
treedt regelmatig op en is geen onbekende voor blues-insiders. Voor
wie het leuk vindt iets over hem en
de Blues muziek te weten te komen, kan eens surfen naar zijn website www.littleboogieboy.nl, en wie
hem eens zou willen beluisteren: Hij
heeft een optreden op zondag 7 februari vanaf 16.00 uur in Blitzz in de
Marktstraat. En wie weet, speelt hij
dan iets op zijn kistje!

vertellen dat het niet bij deze eenmalige actie blijft. “De beren blijven gewoon te koop in The Beach
en per 1 januari zijn wij in ons restaurant Het Strandpaviljoen gestart
met een doorlopende actie voor KIKA. Zoals veel van onze bezoekers
gewend zijn, worden op vrijdag, zaterdag en zondag de aanwezige kinderen begeleid door onze kidswatches. De kidswatches houden toezicht op de kinderen, waardoor de
ouders rustig kunnen genieten van
een diner in Het Strandpaviljoen.
Voor de begeleiding van de kinderen vragen wij nu een vergoeding,
die geschonken wordt aan KIKA. Op
deze wijze willen wij graag samen
met onze bezoekers KiKa blijvend
een warm hart toedragen.”
Claire van ‘t Veen is namens KiKa
enorm blij met de initiatieven van
The Beach en benadrukt dat de acties voor KiKa echt nodig blijven. De
opbrengst komt ten goede aan de
zeven kinderkankercentra in Nederland. Hiermee wordt het onderzoek
gesteund waarmee deze centra versneld therapieën beschikbaar willen
maken voor een betere behandeling
en genezing van kinderkanker.

Open dagen Wellantcollege

Mozaïekcursus bij Werkschuit
Aalsmeer - Op maandag 1 februari start weer een mozaïekcursus bij
De Werkschuit en er zijn nog enkele plaatsen vrij!
De cursus wordt gegeven door Bettine Clemens en Annemieke Hollander van Giggels enzo. Altijd al die
tafel met mozaïek willen maken of
een wandje in de badkamer of keuken met tegelstukjes versieren? Leer
dan nu alles wat je moet weten voor
al jouw toekomstige mozaïekprojecten en geef je op! Tijdens deze cursus leren de cursisten dat mozaïek
veel meer is dan een klap met de
hamer op een tegeltje. Ze gaan aan
de slag met gespecialiseerd gereed-

Aalsmeer - Afgelopen woensdag
overhandigden Irene van Uden en
Ruud Vismans namens The Beach en
de spelers van Beachteam Aalsmeer
met trots een cheque ter waarde van
2960,52 euro aan Claire van ’t Veen,
ambassadrice van KiKa. Dit bedrag
is het resultaat van de december actie voor KiKa in The Beach. De hele maand december zijn er KiKa beren verkocht en hoogtepunt van de
actie was The Beach open(dag) op
27 december. Tijdens deze open
dag waren er voor jong en oud volop activiteiten te beleven en speelden de landenteams van Nederland
(vertegenwoordigd door Beachteam
Aalsmeer) en België spannende
beachvolleybalwedstrijden op topniveau. Speciaal voor KiKa werd op
deze dag een grote loterij georganiseerd. Ruim 25 sponsoren stelden mooie prijzen voor deze loterij
ter beschikking en mede hierdoor is
deze loterij een groot succes geworden. Daarnaast droeg de veiling van
de Coca-Cola beachbike en de veiling van de spelersshirts van Beachteam Aalsmeer bij aan de uiteindelijke resultaat van de actie voor KiKa Ruud Vismans en Irene van Uden

Olympisch schaatser Bob de
Jong bezoekt De Graankorrel
Aalsmeer - Woensdagochtend 27
januari kwam op basisschool De
Graankorrel de Olympisch schaatser Bob de Jong vertellen over de
Spelen van dit jaar in Vancouver.
Als plaatsgenoot wil hij de leerlingen van groep 7 en 8 warm maken
voor de Olympische Spelen en sporten in het algemeen. Eerst bekeken
de leerlingen een kort filmpje over
de geschiedenis van de Olympische
Spelen.
Daarna vertelde Bob de Jong over
de Olympische sporten en het
Olympisch dorp. Ook vonden de
leerlingen het heel interessant om
over zijn sportcarrière te horen. De

Olympische gouden en zilveren medaille had hij meegenomen en dezen mochten de kinderen uitgebreid
bekijken en vasthouden. Daarnaast
had hij zijn Olympische schaatspakken van de afgelopen drie Spelen
opgehangen in de klas. De leerlingen mochten allerlei vragen stellen
(waar zij gretig gebruik van maakten) over zijn sportcarrière, zijn
Olympische ervaringen en zijn leven
naast het sporten. Na een flinke fotosessie en het uitdelen van kaarten
met handtekeningen vertrok Bob de
Jong weer, de groepen 7 en 8 enthousiast en onder de indruk van alles achterlatend.

Jeugdhandbalnieuws

NK in zicht voor jongens
B1 FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Zondagochtend 24 januari vertrokken de jongens B1 van
FIQAS Aalsmeer om 8.00 uur met
een aantal auto’s naar Volendam.
Helaas zijn Jeremy en Rein nog geblesseerd en moesten zij weer op
de bank doorbrengen. Gelukkig
konden Glen en Niels weer van de
partij zijn. Volendam moest in deze wedstrijd alles geven, wilden zij
nog kans maken op het kampioenschap. Vanaf het begin af aan werd
er goed en fel verdedigd aan beide
kanten. De wedstrijd ging heel gelijk op en er werd in verhouding weinig gescoord.
Door het harde fysieke spel van Volendam, kon FIQAS Aalsmeer moeilijk zijn systeempjes draaien. Wel
werd er keihard gewerkt en gingen
de B1 met een gelijke stand de rust
in: 8-8. Ook de tweede helft moest
er hard gewerkt worden. Mark stond
goed te keepen en ook de verdediging stond prima en zo zorgde FIQAS Aalsmeer ervoor dat er weinig
gescoord werd. Ze hebben de hele wedstrijd dan ook niet achter gestaan en wisten de wedstrijd uiteindelijk winnend af te sluiten: 16-14!
Helaas is Glen niet aan spelen toe
gekomen, maar hij heeft de ploeg
door zijn aanmoedigingen zeker
naar de overwinning geholpen. ’s
Middags hoorden de jongens ook
nog dat Houten met 1 punt van Vrone had gewonnen en dat betekent
dat ze nu zes punten voor staan op
de nummer 2.
Zondag spelen ze om 10.00 uur te-

gen het sterke Fulmen, dus kom allen kijken. Want als de jongens de
komende twee wedstrijden winnen
zijn ze zeker van een plaats op het
NK. Doelpunten werden gemaakt
door: Floris 5, Nigel en Michael 3,
Remco en Nils 2, Menno 1. De B2
van FIQAS had BHC afgelopen zondag als tegenstander. Na tien minuten stond Aalsmeer voor met 72 en met rust was de stand 12-9.
Uiteindelijk gingen de ploegen met
een gelijke stand van 21-21 naar de
kleedkamer. Doelpunten: Olav en
Dawid 2, Martijn 3, Brian 4, Jeffrey
5 en Niels 7.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens
de OVAK-soos op woensdag 20 januari is gewonnen door Steef Parti met 5732 punten. Op twee is Truus
Schiedam geëindigd met 5468 punten en op drie Griet Maarsen met
5055 punten.
De hoogste eer bij het pandoeren
was voor Kees van de Meer met 730
punten, gevolgd door Wim Buskermolen met 610 en Dora Wittebol
met 530 punten. De volgende kaartmiddag is op woensdag 3 februari
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat. Kaartliefhebbers zijn welkom.

Aalsmeer - De vestiging Wellantcollege MBO Aalsmeer houdt op
vrijdag 5 februari van 16.00 tot 21.00
uur en op zaterdag 6 februari van
10.00 tot 12.00 uur open huis. Op
vrijdag 5 februari wordt voorlichting
gegeven over de verschillende opleidingen en worden demonstraties
en workshops gegeven. Het is mogelijkheid om direct voor één van de
opleidingen in te schrijven. Op zaterdag 6 februari is de voorlichting
beperkt, er is dan vooral de mogelijkheid tot inschrijven. Dit jaar start
het Wellantcollege met een aangepaste opleiding: Interieur en Vormgeving. Hiermee is het mogelijk om
bijvoorbeeld etaleur, interieurvormgever en medewerker decoratie te
worden. Vanuit het bedrijfsleven is

veel vraag naar gediplomeerden van
het MBO-onderwijs. Tijdens de open
dagen kunnen de toekomstige leerlingen een (beroeps)beeld krijgen
van de opleidingsmogelijkheden op
het gebied van tuinbouw, groothandel en logistiek, commercieel ondernemen, bloem en design, interieur
en vormgeving, tuin, park en landschap, dierverzorging, dier en gezondheid en paardenhouderij, In de
meeste vakrichtingen zijn er opleidingen op niveau 1, 2, 3 en 4, zowel
in dagonderwijs (BOL) als in deeltijdonderwijs (BBL). Iedere belangstellende is van harte welkom in het
schoolgebouw aan de Linnaeuslaan
2. Voor meer informatie: www.wellantmbo.nl, e-mail: mbo.aalsmeer@
wellant.nl of bel 0297-324688.

Klaverjassen bij
Supporters

Speelavond bij
Allen Weerbaar

Kudelstaart - Vrijdagavond 29 januari organiseert de Supporters
Vereniging Kudelstaart een klaverjasavond waarbij mooie prijzen zijn
te winnen.
Drie maal worden de kaarten geschud. Tussen het tweede spel en
het derde spel worden de loten verkocht voor de grote loterij waarvoor
deze avond opnieuw volop fantastische prijzen op de tafel staan uitgestald.
Kom gerust met familie, vrienden,
clubgenoten en buren naar deze klaverjasavond in het dorpshuis
te Kudelstaart. De aanvang is 20.00
uur en het inschrijfgeld bedraagt
2,50 euro.

Aalsmeer - Op maandag 1 februari staat de volgende speelavond
van buurtvereniging Allen Weerbaar gepland. Klaverjassen en jokeren staan op het programma en
liefhebbers van deze spelletjes zijn
van harte welkom in buurthuis Het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
De aanvang is 20.00 uur, inschrijven kan tot 19.45 uur. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond is
gewonnen door mevr. Buwalda met
5428 punten. Zij werd gevolgd door
mevrouw Hoving met 5424 en de
heer van der Vaart met 5194 punten.
Bij het jokeren wist mevrouw Schuit
de hoogste eer te behalen met 318
punten.

Snoopy-kids naar de bieb
Kudelstaart - Op donderdag 21 januari waren de 3 jarigen van kinderopvang Snoopy uitgenodigd bij de
bibliotheek. Deze week staat in het
teken van de nationale voorleesdagen! De kinderen vonden het allemaal erg spannend en leuk. Tijdens
de wandeling naar de bibliotheek
hadden de kinderen nog niet echt
een idee wat de bibliotheek nou eigenlijk was, maar na deze ochtend
wisten ze het precies te vertellen.
De groep werd ontvangen door de
mevrouw van de bibliotheek en zij
las het boek ‘De Wiebelbillenboogie’

voor. Na het verhaal gingen de kinderen net zo dansen als de olifanten
in het boek, ze mochten kleine olifantjes zoeken, een olifanten kleurplaat kleuren en kregen nog wat te
drinken met wat lekkers. Daarna
werd nog een leuk verhaal voorgelezen met veel interactie van de jongens en meisjes. De kinderen hebben nog even rond gekeken bij de
kinderboeken. Daar keken ze plaatjes en vonden dat geweldig. Het was
een gezellige ochtend geweest, in
ieder kwamen de kinderen terug
met allemaal enthousiaste verhalen.
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ZABO zaalvoetbal begint later
Aalsmeer - Aankomende zaterdagavond 30 januari wordt de ZABO
zaalvoetbalcompetitie voortgezet
met de tiende speelronde van het
seizoen 2009/2010. De wedstrijden
vinden plaats in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. Het programma begint dit keer een half uur later
dan gebruikelijk en ziet er als volgt
uit: om 19.05 uur Amsec Beveiliging
tegen Piller Sport. Om 19.50 uur
Schijf Grondboringen tegen De Jet
Set BV. Om 20.35 uur Sportcafé de

Zaalkorfbalcompetitie

Pover VZOD buigt diep

Midi’s tegen LEMO. Om 21.20 uur
Accon tegen LEMO-gaat-los en om
22.05 uur tenslotte DGL tegen Mantel Makelaars. Publiek is van harte
welkom en de toegang tot de tribunes van de sportzaal is bij de ZABO
geheel gratis.
Huidige stand: Sportcafé de Midi’s
9-24, De Jet Set BV 9-18, DGL 9-18,
Schijf Grondboringen 9-16, Mantel
Makelaars 9-15, Piller Sport 9-14,
Accon 9-12, Amsec Beveiliging 9-7,
LEMO 9-6, LEMO-gaat-los 9-0.

Doe mee aan beachvolleybal
maandtoernooi in The Beach

Langebaanschaatsen

Myrthe Brommer derde op
NK Supersprint in Hoorn
Kudelstaart - Op zaterdag 23 januari vond het NK supersprint
voor dames junioren A plaats in
ijsbaan de Westfries in Hoorn. De
Kudelstaartse baanselectierijdster Myrthe Brommer behaalde
een prachtig resultaat door op dit
Nederlands kampioenschap, waar
twee keer een 100 en twee keer een
300 meter werd verreden, een bronzen plak te behalen! Na de eerste
100 meter stond Myrthe op een zesde plek na een tijd van 10.48. Ook
na de tweede honderd meter, waar
ze 10.56 over deed, bleef ze op deze
positie staan. Op de eerste 300 meter maakte Myrthe het verschil met
de naaste concurrentie voor een podiumplek. Met een mooi persoonlijk
record van 26.90 werd Myrthe twee-

de op deze afstand, na Janine Smit
uit Jong Oranje die elke afstand wist
te winnen. De derde plek in het tussenklassement die ze hiermee bereikte wist ze in de laatste omloop te
continueren door een degelijke laatste rit te rijden met de derde plaats
in 27.17.
Voor dit NK had Myrthe in Heerenveen op de dinsdag ervoor al haar
persoonlijk record op de 500 meter aangescherpt naar 42.06 en
had ze op donderdag 21 januari in
Eindhoven al beslag weten te leggen op de tweede plek op het studenten sprintkampioenschap. Komend weekend zal Myrthe in Alkmaar in de landelijke voorwedstrijd
zich proberen te plaatsen voor het
NK all round.

Marco en AJ winnaars tweede
snelschaaktoernooi AAS
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag vond
het tweede snelschaaktoernooi van
het seizoen plaats bij schaakclub
AAS. In een gezellige ambiance
vochten de Azen om het hardst om
de eerste plaats voor zich op te eisen.
Uiteindelijk vochten Marco de Groot
en AJ Keessen om wie het hoogste
treetje mocht beklimmen. Het onderlinge duel werd in het voordeel
van Marco beslist met 2,5-1,5. Marco had dus de meeste kansen op
de eerste plaats, hij liet echter een
punt liggen tegen Henk Noordhoek,
waardoor AJ weer langszij kwam.
Beide hielden daarna het tempo er
goed in waardoor er maar weinig
verschil was, sterker nog: Marco en
AJ eindigden gelijk met 15,5 punt
en dus de gedeelde eerste plaats.
Derde werd Henk Noordhoek met
10 punten. Berrie van Leur en Henk

van Leeuwen completeerden de top
vijf. In de interne competitie is het
ook spannend.
Het verschil tussen Ben de Leur en
AJ Keessen is na de tiende ronde
bijzonder klein. Beiden houden elkaar in evenwicht en gaan waarschijnlijk bepalen wie de interne kampioen wordt. Bob Feis bezet de derde plaats met een redelijke voorsprong op Henk Noordhoek. Henk van Leeuwen verloor de
aansluiting door niet te kunnen winnen van Dave Looijer in de negende
ronde. Schaakclub AAS schaakt op
vrijdagavond in de Doopsgezinde
kerk in de Zijdstraat. Training en les
wordt gegeven van 19.00 tot 21.00
uur, daarna volgt de competitie tot
01.00 uur. Voor meer informatie: Tel.
0297-324459 of 0297-268954. Homepage: http://www.aas.leisb.org.

Aalsmeer - Zondag 7 februari is het
tijd voor het beachvolleybal maandtoernooi in The Beach. Tijdens het
maandtoernooi wordt op verschillende niveaus gestreden om mooie
prijzen.
Het maandtoernooi in The Beach
is ingedeeld in drie categorieën, te
weten de 2x2 hoog, 2x2 laag en 4x4
allround groep. Dit betekent dat iedereen, van beginner tot ervaren
spelers, gedurende het toernooi
wedstrijden op eigen niveau kunnen spelen. Vanaf 10.00 uur start
het eerste toernooi in de categorie
2x2 hoog. In deze categorie komen
de meer ervaren spelers aan bod en
zijn de wedstrijden altijd een spektakel. Naast de strijd om de toernooiprijzen, wordt dit seizoen ook
hevig gestreden voor de Club Kastalia Ranking.
Elke maand kunnen de deelnemers
punten verzamelen voor deze ranking en een geheel verzorgd verblijf
winnen tijdens de beachvolleybalreis naar Turkije die The Beach van

24 april tot en met 1 mei organiseert.
In de middag rond de klok van 12.00
uur start het 4x4 allround toernooi.
Ook in deze categorie gaat het fanatisme omhoog, als er om de prijzenpakketten gestreden wordt. Maar al
met al gaat het bij deze categorie
buiten het toernooi ook vooral om
de gezelligheid.
Vanaf 14.00 uur gaat de laatste categorie, het 2x2 laag toernooi, van
start. Tot 18.00 uur wordt er hard
gestreden om de ereplekken en de
prijzen. Wat opvalt is dat de 2x2 laag
categorie qua deelnemende teams
elke maand groter wordt. Waarschijnlijk komt dit doordat de lente in aankomst is en de spelers zich
langzaam beginnen voor te bereiden op het zomerseizoen. Kortom,
wil je nog meedoen in deze categorie, wees dan snel met inschrijven! Inschrijven kan door een mailtje te sturen aan de afdeling sportief van The Beach: sportief@beach.
nl of surf voor meer informatie naar
www.beach.nl.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Dylan Schoonderwoerd wint
topfinale bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Dylan Schoonderwoerd en Gerard van de Weyden
bereikten beiden hun topvorm van
de avond tijdens de finale bij Poel’s
Eye.Dylan begon moeizaam aan de
finale. Met een bijzondere finish
pakte hij toch de eerste leg. Gerard
zette steady door en kwam op een
2-1 voorsprong. Dylan pakt de vierde leg. Bij een 2-2 stand komen Gerard en Dylan in de vijfde leg op een
restscore van 100. Beide darters raken met de eerste dart de Triple 20,
maar Gerard raakte ook de dubbel
en kwam dus wederom voor in de
wedstrijd.
De zesde leg zette Dylan weg op 32.
Vanaf 124 ging de eerste dart in de
Triple 20. Dylan verkoos géén poging op de dubbele Bull. Gerard
op 170, de eerste dart in de Triple.,
de tweede ook? Ja, heel even, de
dart viel er uit. 3-3 Is de stand, wederom vuurwerk in de laatste beslissende leg. Dylan vanaf 121: Triple 20, Single 11 en Single Bull. Gerard op 62: Triple 10 en twee missers op de dubbel 16! ).Vastberaden
ging de dart van Dylan vervolgens
naar de Single 17 om daarna de blik
op de dubbel 4 te richten. Snoeihard
vloog de matchdart uit zijn hand én

raak! Dylan mag zich vanaf nu toevoegen aan een illuster rijtje jonge
darters die ooit een Poel’s Eye avond
hebben gewonnen: Tjitte Miedema
(2002), Felix van der Neut (2004),
Danny Zorn (2005), René Kruit
(2006), Roy de Jong (2007), Michael de Vries (2007), Kilian Broeren
(2008), Christopher Brouwer (2009).
Esmeé wint!
Bij de dames was het Esmeé van de
Nieuwendijk die haar tweede Poel’s
Eye avondje winnend afsloot.
Na een poule van zes versloeg Esmeé de kampioen van het vorige
seizoen Moniek Goeman. De andere halve finale wist Nancy Kapitein ternauwernood te winnen van
Ans Engel. Ans had wel een mooie
finish met 112, de hoogste van de
avond. Het werd geen spannende
finale tussen Nancy en Esmeé. Dit
had wel degelijk gekund, maar Nancy raakte de dubbels niet! In de verliezersronde nam Moniek nog een
soort van revanche door te winnen
van Joyce.
De volgende dartavond is zaterdag
6 februari. Een unieke dartavond
waarbij de knock out zo lang mogelijk is uitgesteld! Aanvang 19.45 uur
in het Dorpshuis.

De winnaars Dyland Schoonderwoerd en Esmeé v.d. Nieuwendijk.

Atletiek: AV Aalsmeer

Marit Plat heel goed in
Brabantse Mastboscross
Aalsmeer - Zondag 17 januari is
in het Mastbos in Breda de jaarlijkse Mastboscross gehouden. Op
een door sneeuwval bijzonder lastig te belopen parcours, was dit keer
een heel goede prestatie te noteren van AV Aalsmeer B juniore Marit Plat. Wederom wist Marit zich
prima staande te houden tussen
de top van de Nederlandse B junioren en met een prachtige zevende
plaats op dit zware parcours mocht
ze meer dan tevreden zijn. Een kleine minuut na Marit kwam Eva van
Ee in dezelfde race tot een degelijke vijftiende plaats. Bij de B jongens
was er een behoorlijke prestatie van
Tomas Baars. Na een wat mindere Sylvestercross op oudejaarsdag
wist hij zich nu beter te presenteren.
Zijn twintigste plaats als eerstejaars
B junior mag zeker goed genoemd
worden. Ook een beste wedstrijd
werd er gelopen door Jordi Baars,
die na een blessureperiode in november steeds beter in vorm begint
te raken. Na lange tijd uitzicht gehad te hebben op een topvijf klassering moest hij uiteindelijk genoegen nemen met een prima zevende
plaats. Zeker een goede prestatie
als eerstejaars A junior.
Sterk optreden Jordi Baars
Zonder grote verwachtingen en
vooral om ervaring op te doen was
AV Aalsmeer atleet Jordi Baars afgelopen vrijdag, met een aantal
teamgenoten van het Team Distan-

ce Runners waar hij al een aantal
jaren traint, afgereisd naar Antrim
in Noord Ierland voor een zeer sterk
bezette internationale IAAF cross.
Bij deze wedstrijd, die ook meetelde voor het kampioenschap van de
Keltische staten, waren veel sterke
Britse atleten aanwezig en dus een
uitstekende mogelijkheid voor Jordi
om eens te kijken of hij zich in zo’n
veld staande kon houden. Wel dat
ging prima. Waar gehoopt was op
een top dertig klassering wist Jordi
na een sterk gelopen cross zelfs een
negentiende plaats te bemachtigen!
Met een zeer tevreden gevoel kijkt
hij op deze wedstrijd.

Sjoelavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 4 februari vanaf 20.00 uur houdt buurtvereniging Oostend weer een sjoelavond in buurthuis Het Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55,
De deuren gaan 19.30 uur open
voor inschrijving en een kopje koffie of thee. Het sjoelen op 21 januari is gewonnen door de heer W. van
de Merbel met 120,9 punten gemiddeld. Ook prijizen zijn gewonnen
door de dames G. Kooy en J. Schuttel en de heren J. van de Koppel en
J. de Nooij.

Aalsmeer - Na een vrij weekend
ging het Kudelstaartse VZOD afgelopen zaterdag op bezoek bij DKV
uit IJmuiden. Dit team heeft nog
steeds titelaspiraties terwijl VZOD
in de middenmoot vertoefd. Ondanks het wegvallen van twee dames, Josine Verburg (nog niet helemaal wedstrijdfit, maar zat vandaag wel op de bank) en Maaike
Heil (zwangerschap), werd er toch
met verwachting naar deze wedstrijd uitgekeken. In de eerste wedstrijd werd nipt van DKV verloren,
dit kon dus nu rechtgezet worden.
De thuisploeg moet als eerste het
veld betreden en VZOD kon zich
zodoende naar hen opstellen. Dit
deed men dan ook, maar dit pakte
niet bepaald gunstig uit. Zo kwam
Maurice Klop te spelen tegen hun
sterkste speler en Klop zal s’nachts
nog wel eens wakker geschrokken
zijn. Vooral de heren van DKV zijn
zeer beweeglijk, balvaardig, watervlug en ook voortdurend dreigend.
Al na een paar minuten wist DKV
een aantal maal op de vierkante
meter door de Kudelstaartse verdediging te slalommen en werd het
ook al snel 1-0. In de vijfde minuut
scoorde Eline Ruessink voor VZOD/
vd Boon van afstand de gelijkmaker. DKV bleef echter gewoon doorgaan met hun frivole spel en deden
wat zij wilden. Even later hadden zij
er dan ook weer twee in liggen: 31. Toch bleef VZOD aan het elastiek,
mede omdat DKV ook volop kansen miste. Ruessink scoorde wederom een mooi afstandsschot, 32, en Bart Verheul wist VZOD weer
op gelijke hoogte te brengen. Helaas werd DKV hier niet zenuwachtig van en scoorde nog in dezelfde
minuut: 4-3. In de laatste seconde
voor rust was het weer een flitsende
actie onder de korf die de IJmuidenaren op een 5-3 ruststand bracht.
De tweede helft was nog maar net
begonnen of het stond al 7-3. Martijn Vervark wist van onder de korf
nog wel 7-4 te maken, maar kon als
aanvoerder zijn team er ook niet bovenop helpen. Want in de volgende
minuut was het alweer 8-4 en kon
het arme VZOD weer in de achtervolging. Na een kwartier een fikse tegenvaller voor de Kudelstaarters, want Dineke Westerhof moest

met een ernstige enkelblessure het
speelveld verlaten. Na een bezoek
aan het ziekenhuis zit zij inmiddels in
het gips en kan ook aan de druk bezette lappenmand toegevoegd worden. VZOD bleef wel knokken en er
viel gelukkig geen wanklank naar
elkaar toe te noteren, maar het was
dweilen met de kraan open. In vijf
minuten liep DKV zonder veel moeite uit naar 12-4. Marcel van Soest
kwam de laatste vijf minuten nog in
het veld voor Maurice Klop, maar dit
was tekort om nog iets te betekenen. Nadat de DKV nog tweemaal
gescoord had, bracht Vervark de lijdensweg ten einde op 14-5.
Aanstaande zaterdag speelt VZOD
om 15.45 uur tegen Kios, waar de
Kudelstaarters nog een appeltje
mee te schillen hebben. Vóór die
wedstrijd spelen ook het tweede en
derde seniorenteam van VZOD die
uw support ook goed kunnen gebruiken.
Alle uitslagen van deze zaterdag:
DKV 1 -VZOD 1 14-5, OVVO 4VZOD 2 13-11, VZOD 3-SDO 3 1912, VZOD A1-Luno A1 7-10, VZOD
A2-Rapid A2 11-7, VZOD C1-OVVO
C3 7-9, Reflex C1-VZOD C2 3-12,
Atlantis D1-VZOD D1 12-8, EKVA
E2-VZOD E1 5-8, ESDO E2-VZOD
E2 0-7, VZOD F1-Haarlem F1 1-6,
VZOD F2-Tempo F4 3-2. Voor meer
informatie: www.vzod.nl.
Dineke Westerhof met enkelblessure uitgevallen.

RKdes C1 staat tweede in
de handbalcompetitie
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
gingen de handbalmeiden van RKdes C1 op pad naar de Vriendschap.
Het was een fanatieke wedstrijd. De
meiden van De Vriendschap wisten
hoe ze RKdes moesten aanpakken
en dat deden ze dan ook. De stand
ging in de eerste helft gelijk op. Met
af en toe leuke break outs en wisseltjes, en goed keeperswerk van
Jesse en Kim.
Na de rust ging RKdes los. Het was
duidelijk te zien dat de meiden bij
RKdes goed werken aan techniek

en aan conditie. De Vriendschap
kon het allemaal niet meer bijbenen,
en RKdes kon dus regelmatig scoren. De eindstand was dan ook 1120. Volgende week kan RKdes gelijk komen met DSS C1, welke nu de
eerste plaats bezet houdt. Dit zal ongetwijfeld een spannende wedstrijd
gaan worden. Wie leuk en technisch
handbal wil zien, wordt uitgenodigd
de wedstrijd van de meiden van RKdes C1 in de Proosdijhal te komen
bijwonen op zondag 31 januari om
10.25 uur!

Zondag voetbal en
kaarten bij RKAV

Sjoelcompetitie
in De Reede

Aalsmeer - Zoals het nu er na uitziet zal er aanstaande zondag bij
RKAV wederom niet gevoetbald
kunnen worden, spijtig maar helaas.
Het bestuur van de club van100 wil
alle voetballiefhebbers een alternatief brengen.
Om 12.30 uur kan op groot beeld
de ‘klassieker’ Feyenoord tegen
Ajax bekeken worden in de RKAV
kantine aan de Dreef. Na de wedstrijd, vanaf 14.30 uur, komen de
kaarten op tafel. De bedoeling is dat
er drie rondjes klaverjassen en hartenjagen gespeeld gaan worden. Er
mag dan nog over voetbal gesproken worden, maar het accent ligt
dan op het kaarten. Iedereen is van
harte welkom.

Rijsenhout - Op donderdag 4 februari staat weer een gezellige speelavond op het programma van Sjoelclub Rijsenhout. De sjoelers komen
bijeen in dorpshuis De Reede aan
de Schouwstraat. Vanaf 20.00 uur
wordt achter de bakken plaatsgenomen. Liefhebbers zijn overigens
van harte welkom. Het sjoelen op
21 januari is in de hoofdklasse gewonnen door Jan Joore met 1864
punten. In de a-klasse is de hoogste
eer behaald door Thomas van Brake met 1745 punten, in de b-klasse
door Rinie Ravensbergen met 1668
punten, in de c-klasse door Ruud
van Schie met 1549 punten en in
de d-klasse door Charles Kuite met
1503 punten.

Dames FIQAS Aalsmeer
collectief naar overwinning
Vanaf zaterdag kaartjes te koop

Discozwemmen in De Waterlelie
Aalsmeer - Zaterdag 6 februari wordt in zwembad De Waterlelie
discozwemmen voor de jeugd georganiseerd. Kinderen van 6 tot en
met 12 jaar en hun ouders of begeleiders kunnen komen dansen,
housen, zwemmen, zingen en spelen met de glibberbaan, de touwladder, de vlotten en de banden. Om iedereen genoeg speelruimte te geven zullen alle drie de baden open
zijn om in te spelen.
Er zullen danswedstrijdjes gehouden worden en de kinderen kunnen
op verzoek hun favoriete nummer
aanvragen. Alle activiteiten staan
onder begeleiding van het zwem-

bad personeel. De deuren van het
bad gaan om 19.00 uur open en om
21.00 uur is het feest weer afgelopen. De entreeprijs is 4 euro per
persoon.
Voor meer inlichtingen kan gebeld
worden met de receptie van het
zwembad, tel: 0297-322022 of kijk
op de website, www.esa-aalsmeer.
nl.Om de drukte bij de entree van
het zwembad zo soepel mogelijk te
laten verlopen, kunnen vanaf zaterdag 30 januari al entreekaartjes gekocht worden voor het discozwemmen bij de receptie van De Waterlelie. Zaterdag 6 februari is de kassa
geopend vanaf 18.30 uur.

Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer hebben afgelopen zaterdag een klinkende overwinning behaald op Foreholte en daarmee hun
positie in de Eerste Divisie verder
verstevigd.
Beide ploegen begonnen weliswaar wat zenuwachtig aan het duel, want het duurde een minuut of
zeven voor er voor het eerst gescoord werd, maar daarna speelden
de Aalsmeerse dames een zeer sterke eerste helft; vooral in de dekking,
die stond al een huis.
De gevaarlijke cirkelspeelster van
Foreholte werd goed afgedekt en
zelf wist FIQAS Aalsmeer het geduld
te bewaren in de aanval en goede
combinaties met de cirkel en snelle
wissels te spelen.
Het leverde een 11-8 voorsprong op
bij rust. Ook in de tweede helft ging
het aanvankelijk goed: de Aalsmeer-

se dames bouwden hun voorsprong
verder uit; Sharelle Maarse had een
verdedigende taak gekregen op
rechts en voerde die prima uit en
aanvallend zette Sarah Bartling, die
na veel blessures weer op haar oude niveau lijkt te komen, de lijnen
uit. Zo leidde FIQAS Aalsmeer in de
slotfase comfortabel met 24-18, een
marge die een goede afspiegeling
van de wedstrijd was. In de laatste
vijf minuten kreeg de ploeg echter
nog wat ongelukkig te maken met
twee tijdstraffen op rij en zo kon
Foreholte nog iets terugkomen en
werd het uiteindelijk 25-21, maar de
winst was een prima teamprestatie
en dik verdiend.
Komende zaterdag wacht FIQAS
Aalsmeer de lastige uitwedstrijd bij
H.C.V., op dinsdag gevolgd door een
inhaalwedstrijd in de Bloemhof vanaf 19.30 uur tegen Bentelo.
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Jeugdige ondernemer start nieuwe winkel

Je rijbewijs in tien dagen
met rijschool ‘Sterren’
Kudelstaart - Een nieuwe autorijschool in Kudelstaart met de naam
rijschool ‘Sterren’ is begonnen met
spoedopleidingen om je rijbewijs in
tien dagen te kunnen behalen. Eigenaar Wael, roepnaam El, is een
jonge ondernemer die in 1996 zijn
geboorteland Egypte heeft verruild
voor Nederland. Menig Aalsmeerder zal hem kennen van shoarmazaak Sfinx in Aalsmeer. Hij pachtte
dat pand en runde de zaak ruim vier
jaar, maar door de drukte die de horecazaak met zich meebracht (een
zevendaagse werkweek, vooral ‘s
nachts en in de weekenden) wilde
hij wel eens wat anders. El heeft zich
in 2009 bliksemsnel laten omscholen en was één van de drie besten
van de opleiding tot rijschoolhouder
en rijinstructeur. Hij heeft de benodigde papieren in slechts zes maanden behaald, waar anderen soms
drie jaren over doen.
Tweetalig
Omdat El de Nederlandse alsook de
Arabische taal machtig is, biedt hij
jong en oud de kans om ook in hun
eigen taal auto te leren rijden. Zijn
lesgebied is Aalsmeer, Kudelstaart
en Amsterdam, rondom het Centraal Bureau van Rijvaardigheden,
waar ook de examens worden afgelegd. “Door de jaren heen bij Sfinx
heb ik flinke naamsbekendheid vergaard, dus zullen er veel jongeren
zijn die mij weten te vinden”. De bedoeling van El is, dat mensen zich
op hun gemak voelen bij hem in zijn
Ford Focus. El: “Ik geef op een eerlijke manier en met een ontspannen
methode les, waardoor iedereen zal
slagen!”

kosten. Om te bepalen welk pakket
voor jou het beste is, kun je eerst
een gratis en vrijblijvende proefles
volgen. Aan de hand van de resultaten van deze les maak je samen met
rijinstructeur El een keuze uit één
van de pakketten. Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen om één keer
in de week anderhalf uur te lessen,
maar je kunt ook twee uur lessen
en in plaats van één keer per week
een paar keer per week, je bepaalt
zelf de duur van je rijopleiding. Uiteraard moet je, voordat je aan het
praktijk examen kunt deelnemen, in
het bezit zijn van een geldig theorie
certificaat. Ook dit kan behaald worden bij autorijschool Sterren, sterker nog: Bij dit CBR theorie examen
is volgens onderzoek de slagingskans 99 procent, omdat de manier
van lesgeven structureel anders is
dan die van andere theorieles partijen. Gegarandeerd slagen dus voor
maar 160 euro all-in. Alle informatie
en de complete prijslijst is te vinden
op de website: www.rijschoolsterren.nl Bellen is ook mogelijk: 0653472677. Wael zal je enthousiast te
woord staan.

Weten waar je aan toe bent
Autorijschool Sterren biedt verschillende pakketten aan, prettig, want
zo kun je vrij redelijk een inschatting
maken van wat het rijbewijs jou gaat

Israël thema in De Ichtusshop
Aalsmeer - De christelijke boekhandel De Ichtusshop staat natuurlijk met name bekend om haar
zeer uitgebreide collectie christelijke boeken voor jong en oud.
De komende maanden worden weer
een groot aantal nieuwe romans en
bijbelstudieboekjes verwacht. Verder hebben Herman Boon en Sharon
Kips net een nieuwe cd uitgegeven
en wordt vlak voor Pasen de nieuwe cd van Kees Kraayenoord met de
toepasselijke titel ‘Het is volbracht’
verwacht. Gedurende de eerste
maanden van dit nieuwe kalenderjaar staat het thema ‘Israël’ centraal.
Dé reden dat ook een aantal verzorgingsproducten, onder andere badzout uit de Dode zee en speciale
bad- en bodylotions, te koop is, vervaardigd met grondstoffen uit Israël.
Ook aan de inwendige mens is gedacht. Heerlijke kookboeken schenken aandacht aan recepten met een

herkomst uit Israël. Naast boeken,
cd’s en cadeau-artikelen is er in De
Ichtusshop een zeer ruime keuze
aan wens- en ansichtkaarten. Het
aanbod is onlangs vergroot met een
nieuwe molen met iets goedkopere,
maar zeer aansprekende kaarten.
Bij de kassa zijn tevens postzegels
te verkrijgen. De winkel is geopend
op dinsdag, vrijdag en zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur. Iedereen is van
harte welkom voor het zoeken naar
een goed boek, een mooie cd of een
leuke kaart, maar ook voor een kopje koffie of een goed gesprek. Wie
interesse heeft om het team van vrijwilligers te komen versterken, kan
in de winkel verdere informatie opvragen.
Christelijke boekwinkel De Ichtusshop Aalsmeer is gevestigd in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12 en
is telefonisch bereikbaar via 0297363353.

Koninklijke De Vries Scheepsbouw

‘M.Y. Kahalani’ te water
Aalsmeer - Zaterdag 16 januari
vond de feestelijke tewaterlating van
M.Y. Kahalani plaats op de werf van
Koninklijke de Vries Scheepsbouw
in het bijzijn van de eigenaar, gasten en medewerkers van De Vries
Aalsmeer. Het Nederlandse topmerk Feadship is wereldwijd marktleider in custom built mega jachten.
De orderportefeuille van de werf is
goed gevuld met jachten tot ruim 80
meter. De eigenaars zijn echte fans
van de Feadship kwaliteit. Dit is hun
tweede Feadship. Het interieur is in
nauwe samenwerking met de eigenaars ontworpen. Daarnaast hebben
zij veel inbreng gehad in de styling
van het exterieur. M.Y. Kahalani is
een 4 deks jacht met een lengte van
55 meter. Het schip beschikt over
veel ruimte voor de eigenaar en zijn
vrouw op het eigenaardek. Voor de
gasten zijn vier hutten beschikbaar.

“Stap binnen in de wereld van
Chocolatier Martinez Aalsmeer”

Nieuwe hondentrimsalon
‘Beau Chien’ in De Kwakel
De Kwakel - Hondenliefhebbers
hoeven nu niet meer te zoeken naar
een (goede) salon buiten de Kwakelse regio om de vacht van hun geliefde huisdier te laten verzorgen.
Aan het Kwakelsepad 63 heeft Madelon Wijfjes recentelijk een eigen
hondentrimsalon geopend, ‘Beau
Chien’ (Mooie Hond) genaamd.
Waar echtgenoot Ben Wijfjes zich
veelvuldige bezighoudt met zonwering, wilde Madelon al zo lang iets
voor zichzelf opzetten voor de verzorging van het uiterlijk van honden.
“Dat dateert al van heel wat jaren
geleden, maar het kwam er om allerlei redenen nooit van. In die tussentijd heb ik mij als stagiaire wel
met het trimmen van honden beziggehouden, onder andere bij Trimsalon Bianca in Aalsmeer, Trimsalon Thérèse in ter Aar en Trimsalon Haar in Mijdrecht. Daar heb ik
veel geleerd en ervaring opgedaan
bij vakkundige collega’s. Ik ben hen
daarvoor erg dankbaar en heb er
bovendien altijd leuk gewerkt. In
die tijd heb ik ook een tweejarige
cursus gevolgd en mijn diploma in
maart vorig jaar gehaald. Nu heb ik
de kans gekregen een eigen trimsalon in te richten. Daarvoor is achter
de showroom van de zonwering een
ruimte vrijgemaakt. Vanzelfsprekend
ben ik daar erg blij mee, alhoewel ik
graag het samenwerkingsverband
met mijn collega’s wil voortzetten en
contact met hen blijf onderhouden.”
geeft Madelon te kennen.
Kapper
Madelon trimt alle soorten honden, groot en klein. “Maar niet alle
honden kun je trimmen. Er zijn verschillen. Zo kun je een hond scheren, knippen, plukken of effileren.
Dat laatste gebeurt met een kartelschaar, dus knippen en uitdunnen tegelijk. Bij Maltezers, Chihuahua’s, Yorkshire terriers, ruwharige Jack Russels en dergelijke wordt
dat wel gedaan. Maar ik geef natuurlijk vooraf wel advies wat het
mooiste is en het prettigste voor de
hond. Want die moet de behandeling ondergaan en er mee voor de
dag komen. Daarbij zijn naast verschillende typen honden ook honden met ‘afwijkende’ vachten. Poedels zijn echte trimhonden, die kan
je net zoals een buxus boompje
keurig in model knippen of scheren.
Maar bij een koningspoedel doe je
dat weer niet. Dat beperkt zich tot
een glad gezichtje en kale onder-

pootjes. Neem je nu een bouvier,
dan wordt die meestal geplukt. Dat
is puur handwerk en daar ben je wel
een paar uur zoet mee. Er zijn overigens ook bouviers die vanwege hun
afwijkende vacht weer niet geplukt
kunnen worden. En een langharige collie vraagt wéér om een andere
behandeling. Kortom, je kunt in het
algemeen stellen dat de vacht van
alle honden verzorging nodig heeft
en dat daarin toch nog wel het nodige verschil in behandeling en dus
werk gaat zitten. Net zoals wij naar
de kapper gaan, moet de hond dat
op gezette tijd ook. Mocht de hond
huidafwijkingen vertonen die tijdens de behandeling worden opgemerkt, dan stuur ik die met zijn of
haar baasje door naar de dierenarts.
Verder is het zo dat een wat oudere hond niet altijd meer zo lang op
de behandeltafel kan staan. Je moet
dus ook rekening houden met het
dier of die de behandeling wel prettig vindt of dat je de behandeling
moet inkorten. Vanzelfsprekend in
overleg met het baasje,” legt Madelon vlot pratend uit die zelf ook twee
honden heeft, evenals langoor knuffel konijntjes en een kat met een
hoog aaibaarheidsgehalte.
Eigen stijl
Madelon behandelt geen honden
die naar een tentoonstelling gaan
om prijzen te winnen. Dat is een specifiek gebeuren wat wordt overgelaten aan iemand die in dat métier is
gespecialiseerd. Zo’n show hanteert
een hoge standaard wat wel en niet
mag. Daarvoor is Madelon niet opgeleid. Trouwens, in die richting wil
zij ook niet. Madelon hanteert haar
eigen stijl in trimmen. Die stijl staat
je aan of niet. Volgens haar houden
de meeste hondentrimsalons er allemaal een eigen stijl op na. Mede
daardoor ziet zij haar collega’s niet
als concurrenten. Madelon constateert ook dat er een modetrend is
in het houden van honden. Momenteel zijn de kleinere hondenrassen
in trek. Ze trimt vandaag de dag dan
ook veel kleine hondjes. Echter, ook
de grotere honden vindt Madelon
leuk om te behandelen en te verzorgen. Zij hanteert daarbij vaste prijzen voor elk type hond en werkt op
afspraak.
Wie zijn of haar hond aan Madelon
wil toevertrouwen voor een mooie
en goede trimbeurt weet nu het
adres voor het maken van een afspraak: 0297-530785.

De bemanning huist in zes hutten
op het zogenaamde crew deck. Voor
het hele interieur zijn verschillende houtsoorten gebruikt waardoor
een chique en stijlvolle uitstraling
ontstaat. Eind 2007 is bij Scheepswerf Slob in Papendrecht de kiel van
M.Y. Kahalani gelegd. Terwijl Slob
aan de bouw van het stalen casco
werkte, produceerde Akerboom in
Leiden de aluminium dekhuizen. In
januari 2009 zijn de dekhuizen geplaatst en is het casco op transport
gegaan naar De Vries Aalsmeer. De
vakmensen van De Vries hebben het
jacht in een jaar tijd volledig afgebouwd. “Hun ervaring staat garant
voor een hoge kwaliteit en perfecte afwerking, dé kenmerken waar
Feadships en De Vries wereldwijde
roem mee hebben verworven”, aldus
een zeer tevreden eigenaar tijdens
de doopceremonie.

Ophelia-uitdeelactie succesvol
Aalsmeer - De Ophelia-uitdeelactie van afgelopen zaterdag is weer
een groot succes geweest! Er werden diverse mensen aangesproken die boodschappen deden in
de straat en werkelijk iedereen reageerde heel verrast en blij, dat hij of
zij werd uitgekozen om één van de
uit te delen cadeaus in ontvangst te
nemen. De actie werd dit keer verzorgd door Wittebol wijnen. “Waar
heb IK dat nu toch aan te danken?”,
vroeg men zich vaak hardop af. Gitta, vaste medewerkster van Wittebol wijnen, antwoordde dan steevast: “Omdat de winkeliers hier u zo
waarderen!” Zo werd ook de heer
C. Koningen aangesproken tot zijn
grote verrassing. Ja hoor, op de foto wilde de heer Koningen wel, maar
dan moest eerst zijn pet af. Kwam
hij voordeliger uit, vandaar! Zo gezegd zo gedaan. De heer Koningen

komt al jaren in de straat. Hij woont
in Oost en wilde net zijn auto inladen met de boodschappen. De heer
Koningen is zeer te spreken over de
Ophelialaan als winkelcentrum. “Het
is hier heerlijk en er is een hele goede service bij de winkeliers hier. Ik
krijg altijd hulp en daar ben ik heel
blij mee. Het contact met de winkeliers is goed en leuk, en daarom ga
ik met zeer veel plezier naar de Ophelialaan. Het is gewoon een topwinkelcentrum!” Het is duidelijk dat
de heer Koningen heel tevreden is
over de winkels in de Ophelialaan.
Net zoals dat de winkeliers tevreden
zijn over de heer Koningen als vaste klant. Reden genoeg om hem een
mooie waardebon aan te bieden, te
besteden bij Wittebol wijnen. Kijk
op www.opheliaplaza.nl voor andere Ophelia-acties en voor te downloaden foto’s.

Aalsmeer - Volgende week vrijdag 5 februari is het centrum een
luxe chocoladewinkel rijker: Redmond Roof van Chocolatier Martinez opent de deuren van zijn nieuwe winkel aan de Punterweg nummer 11. Menig chocolade liefhebber zal hier blij van worden. De verbouwing van de zaak is nog in volle
gang. Redmond: “Het zijn de laatste
loodjes, we zetten de puntjes nog
op de i, dus de streefdatum gaan we
zeker halen!” De blikvanger van het
enorme pand is de lange toonbank
met daarop een gebroken wit marmeren plaat. Er hangen grote lampen boven en de kasten aan de zijkant en achter de toonbank zijn
donkerbruin met houtnerf. Een zeer
stijlvolle inrichting.
Droom
Redmond, de jonge ondernemer van
deze zaak, is als 19 jarige begonnen
via een kennis van de huidige baas
van Martinez in de winkel in Amstelveen. Hier werkten in het begin
uitsluitend dames, maar Redmond
werd na minder dan een maand al
helemaal geaccepteerd. Hij is nog
meeverhuisd naar het nieuwe pand
aan de Rembrandweg, maar altijd
is zijn doel geweest om ooit zelf
een winkel te beginnen. Ondernemen is de familie Roof niet vreemd,
veel ooms, neven en andere familieleden zijn zelfstandig ondernemer. De schoolkeuze was snel gemaakt en werd dus, hoe kan het anders: Detailhandel. Redmond komt
uit Kudelstaart, maar had zijn zinnen gezet op Aalsmeer. Toen twee
jaar geleden de kans zich voordeed,
is hij naar de makelaar gestapt met
een doordacht ondernemersplan en
een enthousiast verhaal en zo kon
hij zijn droom verwezenlijken. Redmond: “Het centrum van Aalsmeer
is een leuk en ik weet zeker dat ik
een uitstekende locatie voor mijn
winkel heb gevonden. Naast de drogist en de supermarkt, tegenover de
bakker en de grootste parkeerplaats
voor de deur die je maar kan bedenken (Praamplein). Volgens mij is dit
hét loopje van menig Aalsmeerder.”
En hij vervolgt: “Ik heb een vaste dame in dienst genomen die de hele
week aanwezig is, maar ik sta zelf
ook in de winkel, ik heb die jaren ervaring niet voor niets opgedaan in
Amstelveen! Als het erg druk wordt,
kan ik altijd terugvallen op mijn familieleden en vrienden. Ik doe daarnaast zelf de inkoop en, omdat het
een franchiseonderneming betreft,
doe ik dit altijd bij de Martinezfabriek in Amstelveen. Wist je trou-

wens dat deze fabriek het grootste
machinepark van Nederland heeft
en de beste prijs-kwaliteit verhouding garandeert? Dat is ook wel een
extra reden om in het diepe te durven springen hoor!”
Assortiment
Chocolatier Martinez krijgt een
waanzinnig uitgebreid chocolade
assortiment: “We gaan meer dan
70 verschillende soorten bonbons
verkopen, maar ook voor de echte
slagroomtruffels, wit/puur/melk tabletten, hazelnootbrokken, chocoladegember, pindarotjes met vers
gebrande nootjes, heerlijke nougat,
suikervrije chocolade én voor op het
seizoen afgestemde producten zijn
klanten bij ons ook aan het goede adres. Met Pasen zullen de eitjes niet ontbreken!” Loopt het water
u al in de mond? Op www.martinezchocolade.nl wordt nog uitgebreider op het assortiment ingegaan.
Redmond begint volgende week
met een mooie openingsaanbieding. Voor één pond Martinez bonbons betaalt u niet 8,50 euro, maar
7,50 euro. “Er zullen overigens regelmatig leuke aanbiedingen zijn”, vervolgt Redmond.
De openingstijden worden van dinsdag tot en met vrijdag van negen tot
zes uur, op maandag vanaf twaalf
uur, op zaterdag van negen tot vijf
én vrijdag wordt koopavond ‘gedraaid’. Redmond sluit af met zijn
motto: “Stap binnen in de wereld
van Chocolatier Martinez Aalsmeer,
uw adres voor de lékkerste chocolade!”
Door Miranda Gommans

“Klanten moeten zich op hun gemak voelen”

NicO-Optiek opent nieuwe
winkel in Nieuw-Oosteinde
Aalsmeer - Maandag 8 februari
opent Nico Vegt zijn nieuwe zaak NicO-Optiek in winkelcentrum Nieuw
Oosteinde. Eigenaar Nico Vegt heeft
ruim 22 jaar als opticien-contactlensspecialist ervaring opgedaan bij
een opticien in Aalsmeer en droomde al jaren over een eigen winkel.
“Langzamerhand werden die dromen plannen in mijn hoofd en medio 2008 durfde ik ook werkelijk
stappen te gaan nemen in de richting van een eigen zaak,” vertelt een
enthousiaste Nico. Toen hij de kans
kreeg om een goede ruimte te huren in het nieuwe winkelcentrum in
Aalsmeer Oost, mocht hij zich zelfstandig ondernemer gaan noemen.
Nico heeft plezier in dit ondernemerschap, al komt er nogal veel bij
kijken en hij is nog niet eens open.
“Het is natuurlijk niet zomaar een
winkel die je gaat openen. Je hebt
met mensen te maken, van oud tot
jong en met hun gezondheid, welbehagen en uiterlijk. Je hebt je inkoop, verkoop en daarbij moet je
ook de laatste medische en modeontwikkelingen op de voet volgen.”
De klantgerichte Nico vindt het erg
belangrijk dat mensen zich op hun
gemak voelen in de winkel. Hij heeft
hier prima rekening mee gehouden
en de uitstraling is warm en sfeervol. “Iedereen moet met plezier en
vertrouwen bij ons binnen kunnen
stappen. Persoonlijke benadering,
advisering en service staan bij ons
voorop.” Samen met zijn vrouw Anita en een personeelslid zal Nico de
klanten van dienst zijn vanaf maandagmiddag tot en met de zaterdag.
Vrijdagavond is het koopavond.
Bij NicO-Optiek kunnen klanten terecht voor de meest uiteenlopende
(top)merken brillen, kinder- en zonnebrillen en alle mogelijke contactlenzen. Maar ook voor een oogmeting of deskundig advies is NicOOptiek het goede adres. Op het gebied van gehoor is NicO-Optiek tevens gespecialiseerd, want mensen
kunnen er terecht voor gehoortesten, advies en vele hoortoestellen en
op maat gemaakte accessoires, zoals zwemdopjes en gehoorbescherming. “De klant kan rekenen op de
beste zorg voor ogen en oren. Bijna
alles kan en voor elk budget.”
De eerste week dat NicO-Op-

tiek open is staat in het teken van
‘sfeer proeven’, letterlijk en figuurlijk.
Mensen kunnen ongedwongen binnenlopen en komen kennismaken
met de nieuwe winkel en het personeel. En tijdens deze eerste dagen zijn er speciale openingsacties.
Iedereen die een nieuwe bril aanschaft krijgt een gratis zonnebril op
sterkte. Maar ook voor de contactlensdragers heeft NicO-Optiek een
leuke actie, want onder hen wordt
een dames- of heren Ray Ban zonnebril verloot. De spelregels zijn terug te vinden in de winkel.
De sympathieke Nico Vegt kan niet
wachten om de winkeldeuren open
te gooien. “De laatste puntjes worden nu nog op de i gezet en dan kan
mijn droom werkelijkheid worden.”
Door Ilse Zethof

Feestavond bij
De Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel houdt op zaterdag 30
januari haar jaarlijkse feestavond
met drie ronde kienen en een grote
verloting. En deze avond worden de
prijzen uitgereikt die op de onderlinge tentoonstelling zijn gewonnen.
Iedereen is van harte welkom. De
feestavond is in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat en begint
om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
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Huldiging najaarskampioen
tijdens jeugddisco JAU

Meidenmiddag op de Zolder
Kudelstaart - Op woensdag 3 februari staat weer een meidenmiddag gepland voor tienermeiden in
Kudelstaart en Aalsmeer. Op de
Binding Zolder in de Haya van Somerenstraat gaan de meiden theatrale spelletjes doen. Wat dacht
je ervan om net te doen of je een
auditie doet of het spelen van een
sterfscène? De meidenmiddag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00

uur en is bedoeld voor tienermeiden
vanaf 10 jaar. De kosten zijn 1 euro
inclusief wat lekkers en wat te drinken. Heb je zin om mee te doen geef
je dan op bij inge@debinding.nl.
Stuur een e-mail met naam, adresgegevens, leeftijd en telefoonnummer. Je ontvangt dan een bevestigingse-mail terug. Bellen kan naar
06-13989307 op dinsdag en woensdag tussen 13.00 en 18.00 uur.

Voorleesontbijt op Samen Een
Aalsmeer - Afgelopen woensdag
20 januari kwamen alle kinderen
van Obs Samen Een in hun pyjama naar school. Een kussen en een
knuffel waren ook meegenomen.
Samen Een doet al jaren mee met
het nationaal voorleesontbijt. Een
initiatief om het belang van voorlezen aan kinderen te onderstrepen
en promoten. Het ontbijt stond klaar
in de klas, met lekker vers brood
dankzij sponsoring van bakker Vooges. Zo gezellig met elkaar wordt er

door de kinderen hartstikke goed
gegeten. Ondertussen werd er in de
klas door een ouder of juf voorgelezen. Iedereen ging ook heerlijk ontspannen luisteren naar een leuk of
spannend verhaal in het voorleestheater. Dit was steeds met een paar
groepen tegelijk in het speellokaal
van de kleuters. Het lokaal was helemaal in een gezellige droomsfeer
gebracht. Het was voor de kinderen
een bijzondere en leuke voorleesochtend op school.

Ouderdag op Graankorrel
Kudelstaart - Woensdag 20 januari was het ouderdag op de Graankorrel. Hierbij konden de ouders de
hele ochtend een kijkje nemen in de
klas van hun kinderen.
Al snel deden de aanwezige papa’s
en mama’s enthousiast mee met de
lessen van de dag.
Bij de kleuters werd meegedaan aan
een knutselwerkles en het buiten
spelen. In de groepen 3 en 4 konden de ouders kijken bij onder an-

dere een taalles, rekenles en biologieles. Een potje woordbingo mocht
ook niet ontbreken! In de bovenbouw werden er behalve rekenen
en taal, zelfs Engelse lessen gevolgd
en mochten de leerlingen aan hun
ouders laten zien hoe goed ze waren in handvaardigheid.
Zowel de ouders als de kinderen
vonden het een leerzame en plezierige ochtend. En best voor herhaling vatbaar!

Creatieve cursussen voor
kinderen bij Werkschuit

Juf Linda van Jozefschool
trouwt in klas en raadhuis
Aalsmeer - Het schooljaar 2010
begon romantisch want kleuterjuf
Linda van de Jozefschool trouwde
met haar Ronald. Het paar had elkaar leren kennen tijdens de verbouwing van de school twee jaar
geleden. Iets moois groeide uit tussen de architect en de juf. Om 14.00
uur kwam het bruidspaar aan in een
feestelijk versierde school waar alle
kleuters van haar klas met hun ou-

ders het bruidspaaropwachten voor
een receptie met taart, slingers, bogen, bloemen en veel kleine bruiden
en bruidegommen.
Na de inzegening door de directeur van de Jozefschool vertrok het
bruidspaar door de erehaag op het
plein met alle schoolleerlingen naar
het gemeentehuis van Aalsmeer, alwaar zij echt in de echt verbonden
werden.

Prijsuitreiking kleurwedstrijd
voor kids in Nieuw Oosteinde
Aalsmeer - De winkeliers van
het splinternieuwe Winkelcentrum Nieuw Oosteinde hebben bij
de opening een kleurwedstrijd uitgeschreven. De prijswinnaars van
deze wedstrijd hebben op woensdag 27 januari om 14.00 uur tijdens
een goochelvoorstelling van Henk
Arnoldus hun prijzen in ontvangst
mogen nemen in het filiaal van de
Albert Heijn in het winkelcentrum
Nieuw Oosteinde.
Bij de viering van het hoogste punt
van het winkelcentrum, op 30 september jl., zijn de eerste kleurplaten uitgereikt. Tijdens het grote kinderfeest in een tent op de parkeerplaats kwamen honderden kinderen
knutselen, poffertjes eten en genieten van een act met acrobaten.
Tijdens de openingsweek van het
winkelcentrum Nieuw Oosteinde in
Aalsmeer in december hebben de
winkeliers ook kleurplaten uitgereikt. Een jury heeft prijswinnaars
gekozen uit de binnengekomen inzendingen. De prijswinnaars zijn:
Kasper de Vries, Carlijn Bijnsdorp,
Misha Zekveld, Donna Nap, Robert
Geurs

Aalsmeer - De Werkschuit start op
dinsdag 2, woensdag 3 en vrijdagmiddag 5 februari weer met creatieve cursussen voor kinderen. De
cursus Creatieve vorming is voor
kinderen in de leeftijd van 6 tot 9
jaar, die het leuk vinden om met hun
handen allerlei dingen te maken. Er
gaat met verschillende materialen
gewerkt worden, zoals klei, brooddeeg, papier-maché en kosteloos
materiaal. Elk seizoen maken de
kinderen weer op een andere manier kennis met de materialen. De
kinderen worden gestimuleerd naar
eigen inzicht hun creativiteit te ontwikkelen.
Voor wie 10 jaar of ouder is, presenteert de Werkschuit een cursus Mozaïek. Tijdens deze mozaïekcursus
maken de deelnemers een kleurige
mozaïekspiegel of schaal. Ook voor
jeugd is er de cursus Papiermaché.
In deze cursus gaan de deelnemers
een groot dier maken.
Er wordt in deze cursus stap voor
stap gewerkt, het dier wordt gevormd door een geraamte dat bekleed wordt met papier-maché.
Na het drogen kan het dier geverfd worden. Deze cursussen zij op
donderdagmiddag vanaf 5 februari. Voor kinderen in de leeftijd van

6 tot en met 11 jaar, die graag willen tekenen, heeft de Werkschuit
het Tekenatelier op de woensdagmiddag. Het Tekenatelier is bedoeld
voor kinderen en jongeren die tekenen en of schilderen heel leuk vinden. Er wordt op grote vellen papier
gewerkt. In de cursus voor de oudere kinderen wordt ook aandacht besteed aan bepaalde basistechnieken .

Aalsmeer - Zaterdag 30 januari staat weer een activiteit van de
JAC, Jong Aalsmeer United’s Activiteiten Commissie, op het programma. Er wordt een jeugddisco georganiseerd waar de najaarskampioen (de D5) gehuldigd gaat
worden. De rode lantaarndragers
(E8, E9 en MD2), teams die op de
laatste plaats zijn geëindigd, krijgen een leuke opsteker. Na de vorige jeugddisco, de Halloweenparty
in de Silveren Draeck (het clubhuis
van VV Aalsmeer) wordt de jeugddisco voor alle jeugdleden nu in de
RKAV kantine aan de Beethoven-

laan 120 gehouden. Om 19.00 uur
gaan de deuren van de RKAV-kantine open en tot 21.30 uur zal de muziek klinken. De kantine wordt leuk
aangekleed en DJ Vinny en Grandmaster D en zij zullen deze avond
aan elkaar draaien. Het thema van
de avond is: Playbackshow. Van alle jeugdteams wordt een optreden
verwacht. Alles is toegestaan.
Ook mag je natuurlijk individueel (of
eigen groepje) op het podium een
liedje zingen. Natuurlijk mogen de
ouders, leiders/leidsters en trainers
ook gedurende de avond aanwezig
blijven.

recensie

KCA-concert Peter en de wolf: Een
muzikaal feestje voor groot en klein
Aalsmeer - In de bijbel staat geschreven: ‘Laat de kindertjes tot
mij komen.’ Maar daar lijkt pastoor
Spaans van de Oud Katholieke Kerk
echter heel anders over te denken.
Naar zijn mening hoort een kinderconcert niet thuis in zijn kerk. Zeker als er ook nog meegedanst en
gezongen mag worden. Na jaren
gastvrij te zijn ontvangen, moest de
werkgroep muziek van KCA voor het
jaarlijkse traditionele familieconcert
op zoek naar een alternatief. Lang
duurde de zoektocht overigens niet,
want Leo van Erp, eigenaar van de
Oude Veiling, stelde onmiddellijk de
bovenzaal van het multifunctionele gebouw beschikbaar. Daar waar
vele opa en oma’s hun eerste afspraakje maakten, de eerste kus
wisselden en de eerste danspassen
dansten, zaten nu hun kleinkinderen met rode wangen van opwinding te luisteren naar het sprookje
Peter en de Wolf. Het leek KCA overigens niet mee te zitten, want de
aangekondigde verteller Edwin Rutten liet op het laatst verstek gaan.
Gelukkig werd ook hier snel een uitstekende oplossing gevonden, want
Johannes van Riessen blijkt een
meesterverteller. Het Eolian Blaas
Ensemble bestaande uit Karin Leutscher op fluit, Cécile Rongen op klarinet, Anita Janssen op hobo, Birgit Strahl op fagot en Lies Molenaar
op hoorn vertolkten de rol van het
vogeltje (fluit) de poes (klarinet) de
eend (hobo), de grootvader (fagot),
en de grote grijze wolf (hoorn). Peter, een vrolijke stoere jongen en de
held van het verhaal, werd door alle
instrumenten gespeeld. Het verhaal
begint zo…’Op een vroege zondagmorgen, toen iedereen nog sliep
opende Peter het tuinhek om lekker buiten te gaan spelen.’ Vrolijke
fluittonen, een thema dat telkens te-

rug komt, begeleiden de verteller.
‘Peter ik heb je toch verteld dat je
niet alleen het bos in mag’, bast de
grootvader van Peter. Zijn zware en
boze stem werd nog eens extra benadrukt door de klanken van de fagot. Voor sommige kleintjes was dit
toch een reden om even snel bij opa
of oma op schoot te kruipen. Ook
hoorden de kinderen hoe de wolf
in één keer de eend opslokte. Tenslotte gebeuren er in sprookjes altijd
griezelige dingen, maar het loopt
ook altijd weer goed af. Want Peter bedacht allemaal slimme plannen waardoor de wolf gevangen genomen kon worden. Gelukkig kwamen de jagers op tijd uit het bos. Zij
schoten in het rond. Aanwezige ballonnen werden een voor een kapot
geprikt. ‘Stop’, riep Peter niet schieten. ‘Ik heb een goed plan.’
En in plaats van de wolf dood te
schieten werd hij door de jagers,
Peter, de poes, het vogeltje en de
grootvader, naar een dierentuin gebracht. Hoe bekend het sprookje van
de Russische componist Tsjaikovski
ook is, het blijft zowel voor jong als
oud enig om naar te luisteren, zeker zoals het wordt opgevoerd door
Johannes van Riessen en het Eolian
Ensemble. “Dit moet KCA veel meer
doen, zulke leuke concerten voor
kinderen organiseren”, vonden ouders en grootouders. En de kinderen
zelf? Naast de vele flesjes genuttigde chocomel en fristi kregen zij na
afloop ruimschoots de kans om vragen te stellen aan de musici en de
instrumenten van dichtbij te zien.
De spelers werden door de kinderen overspoeld met leuke vragen en
met dat spontane gedrag toonden
zij aan dat zij een heerlijke concertmiddag hadden beleefd.
Janna van Zon

Creatieve kinderpartijtjes
De Werkschuit tot slot is ook het
adres voor creatieve kinderpartijtjes. De jarigen mogen zelf uitkiezen
met welk materiaal ze willen gaan
werken, bijvoorbeeld en beeldje van
klei of brooddeeg, figuurzagen, een
spiegel met mozaïek of beeldhouwen. En voor de jongens is het mogelijk te gaan solderen. Er staan allemaal voorbeelden op de Werkschuit en wie zijn of haar partijtje
hier wil vieren, kan altijd eerst een
afspraak maken om te komen kijken. De verjaardagspartijtjes duren
ongeveer 90 minuten en kosten 10
euro per persoon. Voor inlichtingen
en opgave: http:www.gklein.org/
wsa of bel of mail Margot Tepas, tel.
0297-340150, email margot.tepas@
printex-int.com.

Monopoly spelen tijdens
inloop op Binding Zolder
Kudelstaart - Ben jij tussen 10 en
15 jaar en verveel jij je weleens na
schooltijd? Heb je niet altijd zin om
naar huis te gaan? Wil je gewoon
even lekker met vrienden bij elkaar
komen? Kom dan eens binnenlopen tijdens de inloopmiddag @ de
Binding Zolder. De Binding Zolder
is een plek speciaal voor tieners.
Naast diverse activiteiten, cursussen en workshops is er wekelijks
een inloopmiddag. Bij de inloopmiddag kan de jeugd gezellig binnen
komen lopen en lekker doen waar
ze op dat moment zin in hebben.
Dat kan computeren zijn, tv kijken,
lezen, even een spelletjes spelen,
huiswerk maken of gewoon even
lekker hangen in de zithoek. Ook is
er twee keer in de maand een inloop avond. Dit is op donderdag van
19.00 tot 21.00 uur. De dagelijkse

soaps worden gekeken, lekker msnen met vrienden of gezellig kletsen
en hangen in de zithoek. Een heerlijke manier om even bij te komen van
school en andere dingen. Donderdag 28 januari wordt tijdens de inloop avond het spel Monopoly gespeeld. Om binnen te lopen tijdens
de inloopmiddag hoef je geen lid
te zijn of entree te betalen! Tieners
kunnen gewoon binnenlopen en tijdens de middag is er professionele
begeleiding aanwezig om een oogje in het zeil te houden. De Binding
Zolder is te vinden in het SJOK gebouw in de Haya van Somerenstraat
35c. Voor informatie kan contact opgenomen worden met Manon Zwart
via de e-mail manon@debinding.nl
of telefonisch op dinsdag tot en met
vrijdag tussen 14.00 en 18.00 uur op
06-13989304.

Film ‘Lover of loser’ vrijdag
op De Binding Zolder
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag
29 januari is het filmavond op de
Binding Zolder.
De film ‘Lover of Loser’, naar het
gelijknamige boek van Carry Slee,
wordt vertoond. Het zit de 15 jarige Eva niet mee. Ze is verliefd maar
denkt dat hij een vriendin heeft. Dan
komt ze een spontane jongen tegen
en ze vindt hem meteen leuk. Maar
of dit zo verstandig is? Ben jij benieuwd hoe het afloopt? De film is
bedoeld voor tieners vanaf 10 jaar.

Om 20.00 uur start de film en eindigt
rond 22.00 uur. Om 19.45 uur gaat
de deur open. De entree is 2 euro en
dit bedrag is inclusief wat te drinken
en iets lekkers. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden
met Manon Zwart via 06-13989304
bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur. Of
via de mail Manon@debinding.nl.
De Binding Zolder is te vinden in
het SJOK gebouw, in de Haya van
Somerenstraat 35c.

