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KORT NIEUWS:

Inbraak bedrijf, 
kluis gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 21 
januari om negen uur in de 
avond is een inbraak ontdekt 
bij een bedrijf aan de Japan-
laan, nabij de Legmeerdijk. 
De toegangsdeur stond open 
en er brandde licht in het be-
drijf. Inbrekers zijn niet aange-
troffen, de dieven waren er al 
vandoor gegaan met de kluis. 
Om deze mee te kunnen ne-
men, is binnen een deur open 
getrapt. Aan de buitenzijde van 
het pand zijn geen braakspo-
ren aangetroffen. Mogelijk zijn 
er getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

vrijdag 24 t/m  zondag 26 januari

g-star/diEsEL/paLL maLL/jaCK&jonEs
Ltb/Cars/pEtroL/onLy/vEro moda

op dE gEhELE
wintErCoLLECtiE

big L jEans disCount | join fashion | www.bigL.nL
zijdstraat 61, aaLsmEEr | maandag t/m zatErdag | tEL: 0297 321177

ADVERTEREN?
IN DE

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

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

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen 
• Hypotheken • Adviezen
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www.bosse-elektro.nl

Laadstation voor 
uw elektrische auto?

Wij maken vrijblijvend
een offerte voor u.

Tel. 0297-331132

PACT Aalsmeer.nl

Carla de Klerk Interieur
Zijdstraat 9 • Aalsmeer
www.carladeklerk.nl
Shop nu ook online: 

www.design-woonwinkel.nl

Focus
op licht

Vloerlamp
e 199,-

Tafellamp
e 139,-

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Deze zondag: 
Wasprogramma 1 € 14,50
Turfstekerstraat 13 - Aalsmeer. Open zondag: 10.00-16.00 uur

€ 9,50

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL

BEZORGERS/STERS
Aalsmeer-Oost: OMGEVING KARPERSTRAAT (175 kranten) of
Aalsmeer-Zuid: OMGEVING SPORTLAAN (225 kranten)

Heb je op donderdagmiddag even tijd en wil je wat bijverdienen? 
Bel tijdens kantooruren naar Rogier of Marco: 0251-674433.GE

VR
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GD Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma’s

Verkiezingen komen er aan!
Aalsmeer - Op woensdag 19 
maart gaan in de diverse wijken in 
Aalsmeer en Kudelstaart de deu-
ren van de stembureaus in de vroe-
ge ochtend open voor de gemeen-
teraadsverkiezingen. Over twee 
maanden wordt aan inwoners ge-
vraagd te stemmen op de politieke 
partij naar hun keuze. Dat duurt nog 
even, denkt u vast, maar de vijf par-
tijen waaruit in de gemeente geko-
zen kan worden, zijn al sinds eind 
vorig jaar actief met het maken 
van het verkiezingsprogramma, het 
vaststellen van de kandidatenlijst en 
andere zaken die geregeld en afge-
sproken moeten worden om ‘goed 
beslagen ten ijs’ te komen. 
Alle kandidatenlijsten zijn inmid-
dels bekend. Lijsttrekker bij de VVD 
is huidig fractievoorzitter Robert 
van Rijn en huidig fractie-assistent 
Jan Bouwmeester is op positie twee 
gezet. Tot ‘aanvoerder’ van PACT 

Aalsmeer is huidig raadslid Ronald 
Fransen gekozen. Fransen is te-
vens duovoorzitter met Willem Kik-
kert en is korte tijd wethouder ge-
weest. Huidig wethouder Rik Rolle-
man ‘bezet’ plaats zes. Eerste man 
bij Aalsmeerse Belangen is huidig 
wethouder Gertjan van der Hoeven, 
op twee staat het huidige raadslid 
Joop van der Jagt. Lijsttrekker bij 
het CDA Aalsmeer en Kudelstaart 
is Robbert-Jan van Duijn. De naam 
van huidig wethouder Ad Verburg 
prijkt op plaats twee. En voor het 
eerst gaat een vijfde partij de poli-
tieke strijd aan tijdens de gemeen-
teraadsverkiezingen. 
Het Aalsmeers Collectief (HAC) is 
een initiatief van Bram Heijstek. Sa-
men gaat deze lijsttrekker zich met 
Marijn Scoo inzetten om ‘fris, trans-
parant en betrokken’ Aalsmeer me-
de te gaan besturen. Titel van de 
verkiezingsprogramma’s van de an-

dere partijen zijn: VVD ‘De partij 
voor de ondernemende mens’, AB 
‘Autonoom en betrokken’, CDA ‘Flo-
reer in Aalsmeer’ en ‘PACT Aalsmeer 
verbindt’. 
De bekende raadsleden Wim Spaar-
garen en Berry Nijmeijer (tevens 
wethouder geweest) van de VVD 
zijn respectievelijk onverkiesbaar en 
lijstduwer. Beiden nemen in maart 
afscheid van de lokale politiek na 
vele jaren van enorme inzet. Op al-
le websites van de vijf partijen is 
meer te lezen over alle kandidaten 
en de verkiezingsprogramma’s. En 
vanaf vandaag ook wekelijks in de 
Nieuwe Meerbode. Deze week stel-
len het CDA Aalsmeer en Aalsmeer 
Belangen (AB) zich voor en volgen-
de week is het woord aan PACT, de 
VVD en Het Aalsmeers Collectief. 
De komende weken wordt ook na-
der ingegaan op verschillende ver-
kiezingsitems.

Onderzoek naar meervallen 
in de Westeinderplassen
Aalsmeer - In samenwerking met 
het Hoogheemraadschap van Rijn-
land is Sportvisserij Nederland in 
april bijna twee jaar geleden een 
onderzoek gestart naar het migra-
tiegedrag van de Europese meerval 
in de Westeinderplassen, zo is te le-
zen in de nieuwsbrief van stichting 
De Bovenlanden Aalsmeer. De Eu-
ropese meerval was zo goed als uit-
gestorven in Nederland met uitzon-
dering van de populatie in de West-
einderplassen. De meerval weet zich 
in dit gebied al duizenden jaren te 
handhaven. Dit blijkt uit visresten 
die 5.500 jaar terug gaan. Wat maakt 

de Westeinderplassen en de Haar-
lemmermeerpolder zo uniek? 
Over het gedrag van de ‘Westeinder 
meervallen’ is vooralsnog weinig tot 
niets bekend. Aangenomen wordt 
dat de meerval paait onder de drij-
vende rietzodden, die karakteristiek 
zijn voor deze veenafgraving. Het 
onderzoek moet meer inzicht gaan 
geven in de paaitijd, en de popula-
tiegrootte van de Westeinder meer-
vallen. Om antwoorden te krijgen 
zijn in 2012 dertig meervallen voor-
zien van een zender die elke minuut 
een signaal uitzendt. Deze signalen 
worden opgevangen door de zeven-

tien ontvangers die zijn opgesteld in 
de Westeinderplassen. Bij een drie-
puntsmeting kan de exacte loca-
tie van de meerval worden vastge-
steld en dus zo zijn of haar gedrag 
gedurende de dag, week en seizoe-
nen. De vissen worden op deze ma-
nier niet gestoord in hun natuurlijke 
gedrag. Verder is de afgelopen twee 
jaar geprobeerd, met behulp van 
de plaatselijke beroepsvisser, zo-
veel mogelijk meervallen te vangen 
om een populatieschatting te kun-
nen maken. Wordt in april 2014 het 
geheim van de Westeinder meerval 
ontrafeld?

Tweede leven omgewaaide boom op plein Jozefschool
Aalsmeer - Een aantal weken ge-
leden, tijdens de storm in decem-
ber, heeft één van de oude bomen 
op het boomkwekerskerkhof het 
natuurgeweld niet overleefd. Zonde 
van zo’n mooie, oude boom natuur-
lijk. Maar inmiddels heeft een deel 
van de boom een tweede leven ge-
kregen. En wel op het schoolplein 
van de nabij gelegen Jozefschool. 
Dit jaar krijgt het schoolplein van 
de basisschool in de Gerberastraat 
een make-over. Het grote speelplein 
gaat er heel anders uitzien. Onder 
andere wordt het huidige fl uister-
bos, waar natuuronderwijs wordt 
gegeven, uitgebreid tot een gro-
ter speelbos. Hierin krijgt de omge-
waaide boom de functie van klim-
boom. Verder gaat de directe omge-
ving van de school meer betrokken 
worden tijdens het buiten spelen, 
zodat de speelmogelijkheden nog 
verder vergroot worden. Ondanks 
dat het een deel van de omgewaai-
de boom betreft, was de ‘verhuizing’ 
maandag 13 januari een fl inke klus. 
Op school wordt er door de leerlin-
gen inmiddels druk nagedacht over 
wensen en ideeën voor het plein, 
waarna een speciale schoolplein-
leerlingenraad bij elkaar zal komen 
om de ideeën verder uit te werken.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

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

HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u, en op afspraak, 
tel: 326670. Ouderenadviseur 
spreekuur di., do., vr. 
10.00-11.00 u., tel: 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

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

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

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

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag 16u. 
dienst Voorganger Peter Ben Smit. 
Organist is Michael v/d Bergh.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. Jac. van Veen.

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. woord-communie-viering met 
A. Blonk mmv kinderkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 27 januari 19.30u. bijeenkomst 
met br. Frank Ouweneel.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 28 januari 20u. Thema: De pro-
fetie van Ezechiël met P.A. Slagter 
uit Wijk bij Duurstede.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 
10u. dienst met ds. Jan Martijn Abra-
hamse. Tevens crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag  diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte 
voor Leprazending. Opvang aller-
kleinsten en zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. Tevens Heilige Boontjes.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag 10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman Organist: W. Spaarga-
ren. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. 
R.A. Houtman uit Epe. Organist: 
Maarten Noordam. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Zendingszondag. Sa-
menkomst met dovenvertolking en 
vertaling in Engels. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinde-
ren. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. P. Kleingeld uit 
Maassluis en 16.30u. met ds. M. 
Hogenbirk, gez. dienst in CGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof woord-
communie viering met N. Kuiper. 
Zondag 10.30u. eucharistieviering 
met L. Seeboldt mmv Mirakeltjes en 
14u. Poolse dienst met Christoff. 

Zondag 
26 januari

Naar de Voedselbank: Iedere week 
een feestdag! Heel veel dank!
Een jaar geleden raakte mijn man 
zijn baan kwijt. Je leven staat dan 
even helemaal op zijn kop. Het eer-
ste waar je aan denkt zijn je fi nan-
ciën, maar al gauw blijkt dat er veel 
meer op je pad komt. Rechtszaken, 
je hele huishouden raakt uit zijn rit-
me en ook je relatie zelf word op de 
proef gesteld. Na een aantal maan-
den van regelen en verwerken komt 
inderdaad je eerste zorg om de hoek 
kijken. De fi nanciën gaan hard ach-
ter uit. De auto is al weg, kleren ko-
pen zit er niet meer in, kapper wordt 
uitgesteld, verjaardagen sla je over, 
maar nog is het moeilijk. 

We hebben een gezin met twee kin-
deren. Je wilt ze alles geven, maar 
moet vaak nee zeggen. Je ligt vaak 
te piekeren, ‘s nachts in bed, hoe je 
deze week weer al je boodschappen 
moet doen. We hebben nooit hon-
ger gehad, maar altijd de eindjes 
aan elkaar moeten knopen en heel 
veel moeten laten. Tot ik in dit week-
blad eens iets zat te lezen over de 
Voedselbank. We hebben de websi-
te bezocht en een gesprek aange-
vraagd.Nu mogen we al een paar 
maanden iedere week een voedsel-
pakket op komen halen bij de Voed-
selbank. Wat een rust heeft dat bij 
ons gebracht. Buiten alle bood-
schappen, die we mee krijgen, zit-
ten er ook vaak ander dingen bij, 
iets extra’s voor de kinderen, spul-
len die we anders nooit kunnen ko-
pen. Van sinterklaas cadeaus voor 
de kinderen, van kerstpakketten tot 
bloembollen. Het is heel hartver-

warmend om te zien hoeveel win-
keliers hier voor geven, particulie-
ren wat van hun eigen boodschap-
pen weggeven en vooral alle vrijwil-
ligers die zich hier zoveel voor inzet-
ten. Iedere week is het een feest-
dag als we weer naar de Voedsel-
bank mogen. We worden er altijd zo 
warm onthaald dat zelfs de kinde-
ren graag mee gaan. Er staat altijd 
een kop koffi e of thee met wat lek-
kers klaar. Ze hebben altijd tijd voor 
een praatje of staan klaar om je hart 
even te kunnen luchten. Altijd is er 
even de aandacht voor de kinderen. 

Mensen, we zijn heel erg blij dat wij 
iedere week mogen komen bij de 
Voedselbank. Dankzij al deze ex-
tra’s die we nu mogen ontvangen 
via de Voedselbank is het in ons le-
ven weer een stuk dragelijker en ge-
zelliger geworden. Dankzij de Voed-
selbank hebben ook wij een he-
le gezellige sinterklaas kunnen vie-
ren, hebben wij heerlijk kunnen 
eten met kerst en zijn iedere week 
de zorgen een stuk minder. Daarom 
willen wij via deze weg iedereen die 
groot of klein schenkt aan de Voed-
selbank, iedereen die zijn vrije tijd 
stop in de organisatie en ieder an-
der die op welke manier ook moge-
lijk maakt dat wij, en vele anderen, 
ieder week weer onze boodschap-
pen mogen komen ophalen, heel 
hartelijk bedanken. Lieve mensen, 
allemaal heel erg bedankt. We zijn 
jullie dankbaar!

Een gezin van de Voedselbank

ingezonden

Informatie over dementie
Aalsmeer - Donderdag 30 janua-
ri organiseert het Ontmoetingscen-
trum, onderdeel van Zorgcentrum 
Aelsmeer, samen met het Mantel-
zorg Steunpunt een informatiebij-
eenkomst voor alle inwoners van 
Aalsmeer. De opzet is om met de-
ze bijeenkomst meer duidelijkheid 
te scheppen en begrip te ontwik-
kelen rondom de ondersteuning 
van mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. 

De informatiebijeenkomst wordt 
geleid door Ellen Millenaar, Co-
ordinator Ontmoetingscentrum 
en Hanneke ten Brink, Mantel-
zorgconsulent van het mantelzorg 
Steunpunt. Het begrip dementie 
wordt uitgelegd door de casema-
nager Dementie in Aalsmeer. 

Mantelzorgers zullen hun ervaring 
als mantelzorger delen en probe-
ren aan te geven waarin de om-
geving een rol kan spelen in prak-
tisch en emotioneel opzicht. De bij-
eenkomst wordt afgesloten door 

Henny Westland, projectmede-
werker van Brentano en betrok-
ken bij ketenzorg dementie, die uit-
legt hoe je dementie kan herken-
nen. Er zal gelegenheid zijn tot het 
stellen van vragen aan de verschil-
lende professionals en mantelzor-
gers. De bijeenkomst wordt gehou-
den in gebouw Irene in de Kanaal-
straat, open vanaf 13.15 uur en is 
toegankelijk voor iedereen, vooraf 
aanmelden is wenselijk. 
Voor informatie en aanmelding kan 
contact opgenomen worden met 
de Coördinator van het Ontmoe-
tingscentrum, Ellen Millenaar: 06-
22468574.

Inloopcentrum dementie open!
Aalsmeer - Dinsdag 7 januari is 
het inloopcentrum dementie fees-
telijk geopend. José Tóth, hoofd 
zorg extramuraal van Zorgcentrum 
Aelsmeer, deed het openingswoord. 
Zij gaf in het kort weer hoe het Ont-
moetingscentrum, onderdeel van 
Zorgcentrum Aelsmeer is ontstaan 
en uitgegroeid tot een voorziening 
voor thuiswonende ouderen met de 
diagnose dementie en hun mantel-
zorgers. De komst van het inloop-
centrum maakt het plaatje com-
pleet. Mensen hoeven geen diagno-
se te hebben van een arts om deel 
te nemen aan het veelzijdige activi-
teitenaanbod. 

De activiteiten hebben als doel de 
hersenen te prikkelen, maar zijn ook 
om deel te blijven nemen aan de 
maatschappij. In samenwerking met 
de ouderenadviseur van Vita wel-
zijn en advies, Yvon de Ruiter, wordt 
elke donderdagochtend inloop-
spreekuur gehouden en hier kun-
nen mensen terecht voor informatie 
en advies. Coördinator van het ont-

moetingscentrum, Ellen Millenaar, 
is altijd al groot voorstander van 
een centrum waar een totaalpakket 
wordt aangeboden. Tijdens de ope-
ning werd een deel van het activi-
teitenaanbod al gepresenteerd door 
Saskia Zwaan, die de vaste mede-
werker van het inloopcentrum is. De 
ochtend werd feestelijk ingekleurd 
door vrijwillige muzikanten, onder 
andere door het vroegere orkest ‘de 
Aviola’s’. Samen muziek maken, zin-
gen en dansen is een belangrijk on-
derdeel van het activiteitenaanbod 
en zullen elke dinsdagmiddag on-
der de naam ‘’Musica’ plaats gaan 
vinden. Op dinsdagochtend worden 
verschillende creatieve, informatie-
ve en ontspanningsactiviteiten aan-
geboden. 
Ook Marjolein van der Knaap zal 
haar kwaliteiten als kunstschilderes 
gebruiken om mensen de mogelijk-
heid te geven hun creativiteit tot ui-
ting te laten komen op een laag-
drempelige manier. De donderdag-
ochtend staat in het teken van be-
wegen: Totaal Vitaal. Dit omdat uit 

onderzoek is gebleken dat bewe-
ging niet alleen goed is voor de lijn, 
maar ook voor het brein. Op don-
derdagmiddag staat ‘Breinzaken’ 
op het programma, waar wat die-
per op onderwerpen en thema’s 
zal worden ingegaan.  Op zowel 
de dinsdag als de donderdag zal er 

ook na de lunch à 3 euro, gewan-
deld worden. Hiervoor worden nog 
vrijwilligers gezocht. Voor informa-
tie over het ontmoetings- en in-
loopcentrum kan contact opgeno-
men worden met Ellen Millenaar 
via 06-22468574 of emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl.

Aalsmeer - Als vermist op-
gegeven door zijn baas, is 
schildpadpoes Gizmo. Het dier 
heeft een hangbuik en is nier-
patiënt. De conditie van Gizo 
is zwak. Het dier wordt vermist 
vanaf het Sterrekrooshof in 
Kudelstaart. Wie Gizmo heeft 
gezien, wordt verzocht con-
tact op te nemen met de Die-
renbescherming afd. Noord-
Holland Zuid via 0297-343618.

Ontmoeting 
Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 29 janu-
ari van 9.30 tot 11.30 uur is er ge-
legenheid om elkaar te ontmoeten 
en te spreken onder het genot van 
een kopje of thee in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina-Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636, 0297-345413 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Oud papier in 
Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 25 janua-
ri zullen de leden van Drumfanfa-
re Melomanie en HBV Target weer 
het oud papier komen ophalen in de 
straten in Rijsenhout. De lopers ho-
pen natuurlijk weer op uw aller me-
dewerking door het papier in tilba-
re dozen aan de rand van de weg 
te plaatsen, daar waar de oud pa-
pier wagens komen kunnen. De vol-
gende ophaalronde is op zaterdag 
22 februari.

Frank Ouweneel bij Begrastudie
Aalsmeer - Maandagavond 27 ja-
nuari zal de bekende sympathie-
ke bijbelleraar Frank Ouweneel zijn 
jaarlijkse indringende beamer-bij-
belstudie presenteren in gebouw 
Heliomare aan de Zwarteweg 98. 
Het is elke keer weer verbazing-
wekkend hoe raak de toekomstige 
gebeurtenissen, die dus nu aan de 
orde zijn, al ruim 2000 jaar geleden 
in de Bijbel worden voorzegd en be-
schreven. De schijnwerpers wor-
den in het bijzonder gericht op de 
huidigde ontwikkelingen in de we-
reld. Zowel politiek, economie, nor-
men-hantering, psychologie, religie, 
technologie, wereldmachten, ge-
weld, rampen, etc., komen gedocu-

menteerd aan de orde. Hierbij no-
digt de Begra andere bijbelstudie-
groepen van kerkgenootschappen 
uit Aalsmeer en omstreken hartelijk 
uit met elkaar deze bijzondere be-
amer-presentatie bij te wonen.De 
toegang is gratis. Wel zal een col-
lecte gehouden worden om de kos-
ten van de avond te dekken. Er zal 
een pauze zijn, waarin voor 50 eu-
rocent een kopje koffi e of thee ge-
nuttigd kan worden. Ook zal er een 
DVD van 2013 of voorgaande jaren 
te koop zijn. In tegenstelling tot de 
‘normale’ Begra-avonden, begint de 
avond om 19.30 uur. De zaal is open 
vanaf 18.45 uur. Nadere informatie: 
0297-360235 of 325969.  

Vermist:
- Hornweg: Cyperse poes met witte pootjes en wit op de buik. Heeft 

klein scheurtje in oor.
- Calslager Bancken: kortharige cyperse poes met tijgerprint, vrij donker 

van kleur.
- Kamerling Onnesweg: boskat, zwart/wit gevlekt, wollig en vrij klein.
- P.F. von Sieboldlaan: Rode kater met wit neusje, snoet en witte voetjes 

voor. Heet Henkie.
- Tartinihof: Rode kater met witte bef en pootjes. Heeft wit uiteinde aan 

staart. Is 8 maanden oud.
- Sterrekrooshof: Schildpad poes. Is nierpatiënt. Heeft hangbuik en is 

erg zwak.

Gevonden:
- Kudelstaartseweg: Lapjes poes met rood-zwarte vlekken op rug en 

kopje.
- Rameaulaantje: Zwarte kater. Kitten.

Waar is Gizmo?

Geloof/bewegen
Aalsmeer - Steeds meer zijn men-
sen bezig met verantwoord voed-
sel, gezondheid en het belang van 
bewegen. Hoe gaan Christenen om 
met deze zaken? Meer biologisch 
eten? Snacks laten staan? Meer fi et-
sen? Komende donderdag 30 januari 
wordt in ‘Het Leerhuis’, een activiteit 
van de ACG, het gesprek over boven-
genoemd onderwerp voortgezet. Paul 
Wesselius, leraar lichamelijke opvoe-
ding verbonden aan het HWC Am-
stelveen, en Sjoukje Bos, voedings-

deskundige en dieëtist, gaan de aan-
wezigen meenemen op de weg naar 
een gezond leven. Iedere belang-
stellende is van harte welkom in de 
Open Hofkerk ,ingang Sportlaan 86. 
Inloop vanaf 19.45uur, start om 20.00 
uur en einde rond 21.30 uur.

Corné op Cross
Aalsmeer - In het weekend van 18 
en 19 januari werd door atletiek-
vereniging Achilles-Top uit Kerk-
rade voor de 50ste keer de Abdij-
cross georganiseerd in de achter-
tuin van de abdij Rolduc. B-junior 
Corné Timmer nam deel aan deze 
pittige cross over het mooie terrein 
van de abdij. Als eerstejaars B-juni-
or legde hij beslag op een hele goe-
de 13e plaats met een tijd van 17.02 
minuten op de 4600 meter.



Muziek/Cabaret/Theater/Film
T/m 30 januari:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. 
Vrijdag 24 januari:
* Praamparty met dj v/a 22u. in café 
de Praam, Zijdstraat.
* Livemuziek met o.a. band Jamen-
to voor stichting Gouden Momenten 
in Crown Studio, Van Cleeffkade van 
20.30 tot 01u.
Zaterdag 25 januari:
* Jeugdvoorstelling Jungle Book in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 15u.
* Estafettemiddag 16.30-19.30u. met 
gastdj en party v/a 22u. in café de 
Praam, Zijdstraat. 
* Cabaretvoorstelling Johan Goos-
sens ‘Leer mij de mensen kennen’ 
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Optreden band ‘An Apple a Day’ in 
RKDES-kantine, Wim Kandreef, Ku-
delstaart v/a 21u.
* 80’s en 90’s party in Club Liberty, 
studio Van Cleeffkade, 23-05u. 18+
* Eerste Kudelstaartse Shantyavond 
in Dorpshuis v/a 20u.
* Favo-film Ronald Fransen, PACT in 
Oude Veiling, Marktstraat, 20.30u.
Zondag 26 januari:
* Tribute to Peter Green’s Fleetwood 
Mac in The Shack, Schipholdijk 
253b, Oude Meer v/a 16u.
* Live music popquiz en plug & play 
in Beach, Oosteinderweg v/a 14u.
* Remmelt, Muus en Femke live in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 15u.
Zaterdag 1 februari:
* Wouter Hamel in Crown Theater 
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 20u.
Zondag 2 februari:
* Martijn Schok en Greta Holtrop 
met band bij Bob en Gon in Crown 
Studio’s v/a 15u.

Exposities
Tot en met 26 januari:
* Expositie ‘Twee Werelden’ in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag tot en met zondag 14-17u. 
Zondag 15-15.30u. uitleg Annefie 
van Itterzon over tentoonstelling.
23 t/m 25 januari:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Werk van Dik 
Box en Heidi Wallheimer.
Zaterdag 25 januari:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
Zondag 26 januari:
* Historische Tuin Uiterweg, ingang 
Praamplein extra open voor jubile-
umtentoonstelling 125 jaar IJsclub 
Uiterweg. Zondagen 14 tot 17u. Ook 
2 en 9 februari. Zondag schaatsen 
slijpen en mutsen breien.
Tot en met 16 maart:
* Nieuwe expositie met glasob-

jecten, schilderijen, sculpturen en 
bronzen beelden in galerie Sous 
Terre, Kudelstaartseweg. Open ie-
dere zaterdag en zondag 13-17u. 
Vanaf 3 december:
* Schilderijen van Jan Faber in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.

Diversen.
Donderdag 23 januari:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Lezing over 200 jaar Koninkrijk bij 
PCOB in zorgcentrum aan Molen-
pad v/a 14.30u.
* Popquiz in bovenzaal Oude Veiling, 
Marktstraat v/a 20u.
* Sjoelavond in De Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout va/ 20u.
Vrijdag 24 januari:
* Whiskeyproeverij in Bacchus, Ger-
berastraat v/a 21u.
* Aalsmeer by night in Watertoren, 
Kudelstaartseweg, 19-22u.
Zaterdag 25 januari:
* Lezing over fregat Lutine bij WV 
Nieuwe Meer, Stationsweg, 15.30u.
* 40ste Cinefleurfestival Filmclub in 
Anker, Oosteinderweg 273, 19.30u.
* Feestavovnd Rijsenvogel met kie-
nen in De Reede, Schouwstraat, 20u
Zondag 26 januari:
* Vogelbeurs in Wellantcollege, Lin-
naeuslaan 2, van 10 tot 13.30u.
Maandag 27 januari:
* Lezing over aquariums bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan v/a 20u.
* Jaarvergadering St Oud Aalsmeer 
en presentatie IJsvermaak rond 
Amsterdam in Oude Veiling, Markt-
straat v/a 20u.
Dinsdag 28 januari:
* Iedere dinsdag darten in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT 
Hortensialaan v/a 19.30u.
Woensdag 29 januari:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amaliaan 66 v/a 9.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
Donderdag 30 januari:
* Fotopresentatie oer diverse reizen 
bij OVAK in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 14u.
* Sjoelavond BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
* Gedichtenavond in Bacchus, Ger-
berastraat v/a 20u.

Vergaderingen
Donderdag 23 januari:
* Beraad en Raad in raadszaal, ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.
Zaterdag 25 januari:
* Op de thee bij AB in De Oude Vei-
ling, Marktstraat, 15-17u.
Donderdag 30 januari:
* Bijeenkomst PvdA voor nieuw jaar 
en over sociale stelsel in Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

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

Luxe saxofoontas
‘Boston’

Koopje:Koopje:

Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:

Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:

Western ‘Richwood’
(diverse kleuren)

                       vanaf  € 95,-

€ 69,95
Tip:Tip:

Uitgebreid assortiment
muziek(les)boeken

In Crown Cinema Aalsmeer
Ladies night bij première 
film ‘Toscaanse bruiloft’
Aalsmeer - Op woensdag 29 ja-
nuari is de première van de ro-
mantische film ‘Toscaanse brui-
loft‘. Zon, liefde en een speciale La-
dies night in Crown Cinema. De bi-
oscoop aan de Van Cleeffkade trak-
teert alle vrouwelijke bezoekers op 
een bioscoopkaartje met een wel-
komstdrankje en een driegangen 
menu voor 25 euro. Naast een ro-
mantische film biedt Crown Cine-
ma een gezellige avond met kraam-
pjes met onder andere kleding, ac-
cessoires, reizen, make-up, fotogra-
fie, beauty en woondecoraties. Ook 
de barretjes zijn weer open en er 
is een DJ. Voor iedereen is er een 
goodybag en er worden 10 luxe ge-
vulde goodybags verloot! Inhoud 
‘Toscaanse bruiloft‘: In een klassie-
ke villa in het zonovergoten Italië 
runt Sanne samen met haar vader 
en stiefmoeder de trouwlocatie Ca-
sa Matrimonio. Het landgoed ligt in 
Toscane. Deze schitterende streek is 
de ideale plek om je droombruiloft 
te vieren. In Villa Matrimonio komen 
gasten bij elkaar om het leven en de 
liefde te vieren. Een Toscaanse Brui-
loft vormt voor alle gasten het hoog-
tepunt van hun verblijf. Voor som-
migen is het landgoed bekend ter-
rein en zij komen er wel heel graag. 

Want trouwen doe je immers maar 
twee keer.. Deze romantische film 
duurt 106 minuten en regisseur is 
Johan Nijenhuis, tevens maker van 
de film ‘Verliefd op Ibiza’. De Ladies 
night begint 29 januari om 18.30 
uur. Voor iedereen draait de film de-
ze avond tevens vanaf 20.15 uur. 
Nog steeds veel bezoekers trekt de 
film ‘The Wolf of Wallstreet’ met Leo-
nardo DiCaprio. Voor deze film biedt 
Crown Cinema een speciaal Wolf-
arrangement. Donderdag te zien 
vanaf 20.30 uur, vrijdag vanaf 20.45 
uur en zondag vanaf 20.30 uur. Ook 
nog succesnummers: ‘Soof’ op vrij-
dag om 18.45 uur en zondag om 
18.30 uur in Crown Cinema en ‘De 
Nieuwe Wildernis’ zaterdag en zon-
dag vanaf 20.00 uur. Voor de jeugd 
biedt de bioscoop in het Centrum 
op vrijdag vanaf 14.45 uur ‘Frozen 
3D’ en ‘Mees Kees op kamp‘, zater-
dag vanaf 13.00 uur ‘De Sneeuwko-
ningin’, ‘Midden in de Winternacht’ 
en ‘Free Birds’ en zondag een vol-
le filmdag vanaf 10.30 uur met ook 
‘Frozen 2D’ en ‘Walking with Dino-
saurs‘. Kijk voor het volledige pro-
gramma op www.crowncinema.nl. 
Kaartjes voor alle voorstellingen zijn 
te bestellen via 0297-753700 en via 
info@crowncinema.nl. 

Zero’s Dance 
Party met Alex
Aalsmeer - The Beach organiseert 
elke derde zaterdagavond van de 
maand een knalfeestavond. Echter, 
in verband met andere grote festivi-
teiten vorig weekend in The Beach, 
was de organisatie genoodzaakt 
het feest voor één keer te verschui-
ven naar de vierde zaterdag van de 

maand. Dit komt dus uit op aan-
staande zaterdag 25 januari. Dan 
is er de Zero’s Dance Party. DJ Alex 
Wahlen draait deze avond alleen de 
allerbeste dansmuziek afkomstig uit 
de periode 2000 tot 2009. Wil je het 
meemaken? Kom dan aanstaande 
zaterdag 25 januari naar The Beach 
voor weer een superleuk feest! 
Adres: Oosteinderweg 247a en aan-
vang: 21.00 uur. Meer info op www.
beach.nl.

Meer dan sporten alleen!
Studentenband bij RKDES
Kudelstaart - RKDES neemt een 
centrale plaats in, in de Kudelstaart-
se gemeenschap. Naast de ve-
le sportieve activiteiten is er zater-
dag 25 januari ruimte voor muziek. 
Op deze datum zal de Leidse stu-
dentenband An Apple A Day optre-
den in de kantine aan de Wim Kan-
dreef. De band voert in hun onder-
teksten aan: ‘An Apple A Day keeps 
the doctor away‘. Niet zo verwon-
derlijk is deze ondertekst omdat 
deze studentenband geheel be-
staat uit studenten van de medi-
sche faculteit. Eén van deze stu-
denten is Koen Lentjes. Koen is al 
vanaf zijn vijfde jaar actief als voet-
baller bij RKDES en behoorde tot 
voor kort nog bij de A-selectie. He-
laas was het moeilijk om te stude-
ren, co-schappen te lopen en twee 
keer in de week te trainen. Daarom 
heeft hij gekozen voor het vierde elf-
tal waarin hij met vrienden zijn voet-

balplezier beleefd. Afgelopen jaar 
heeft An Apple A Day opgetreden 
tijdens het jaarlijkse stratentoernooi. 
Dit optreden waarin de 7-mans for-
matie uit zijn dak ging vroeg om een 
vervolg. Daarom krijgt deze groep, 
die een breed genre speelt van rock, 
classics, pop, dance en natuurlijk 
ook zeer recente hits, de ruimte om 
bij RKDES op te treden. Kom kijken 
en luisteren naar Esmée Grobbee 
op zang, Hans Bezstarosti op gitaar 
en zang, Armand Spahija op gitaar, 
Tom Witteveen op bas, Patrick van 
der Zande op drums en Koen Len-
tjes op toetsen en zang.
Het belooft een gezellige avond te 
worden voor jong en oud. Ook niet 
Des-leden zijn welkom. De kantine 
is zaterdag 25 januari vanaf 20.00 
uur open. De band zal rond 21.00 
uur gaan optreden tot rond de klok 
van één uur. De entreeprijs is 5 eu-
ro. Voor meer info: www.rkdes.com.

Op naar boek deel 2
Live muziek voor ‘Gouden 
Moment’ in Crown Studio
Aalsmeer - De stichting Gouden 
Moment hangt op dit moment met 
haar expositie in het Gezondheids-
centrum op het Poldermeesterplein. 
Het eerste boek is gemaakt in sa-
menwerking met kinderen met het 
syndroom van Down en zo’n veer-
tig BN’rs. Marco Borsato, Giel Bee-
len, de Zandtovenaar, Gerard Jo-
ling en nog vele anderen werkten 
mee aan dit prachtige boek. Het 
boek is tevens succesvol opgepakt 
in de media. Maar, nu op naar deel 
2. Stichting Gouden Moment gaat 
een nieuw boek maken! Ernstig zie-
ke en terminale kinderen vertellen 
een verhaal en hier schrijft een be-
kende kinderboekenschrijver een 
voorlees verhaal van. Het wordt een 
boek vol prachtige voorleesverhaal-
tjes, waarin ouders achterin kunnen 
lezen aan wie het verhaaltje opge-
dragen is. Om dit boek te kunnen 

realiseren is de stichting op zoek 
naar sponsoren. Diverse producen-
ten, tv shows en andere media heeft 
al aangegeven mee te werken aan 
de promotie wanneer het boek ge-
lanceerd wordt. 
Om ruchtbaarheid te geven aan 
het nieuwe boek staat een landelij-
ke tour gepland. De band Jamento, 
DJ Bert & Ladies en Graziella Hun-
sel Rivero starten hun Happy Music 
Event on Tour voor stichting Gouden 
Moment aankomende vrijdag 24 ja-
nuari in Crown Studio Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade. Zorg dat je erbij 
bent en steun met jouw aanwezig-
heid dit prachtige project! Het mu-
zikale evenement is van 20.30 tot 
01.00 en de entree bedraagt 10 eu-
ro per persoon. Steun dit geweldige 
project, kom genieten en/of en stort 
een bijdrage op 0379068710 ten na-
me van Stichting Gouden moment.

De twee best verklede gasten: Roald als Sneeuwwitje en Tim als boze heks.

Zaterdag gast DJ’s Dennis en Mitch
Strong Bottle Night met 
DJ Nista in de Praam
Aalsmeer - Als een echte entertai-
ner stond gast DJ Tim Zethof ach-
ter de draaitafel afgelopen zater-
dag in danscafé de Praam. Het was 
een sfeervolle middag met gezellige 
gasten en lekkere hapjes. Veel van 
de genodigden waren na deze leu-
ke middag ook weer terug te zien 
om 22.00 uur voor de Dirty Disney 
en Fantasy Party met de promoda-
mes! De dames waren charmante 
Bella’s zonder Beest en ook Goofy, 
Pinocchio, Aladin, de drie bigge-
tjes, de hulk en vele andere Disney-
figuren waren deze avond in het ca-
fé om het feest compleet te maken. 
De promodames hebben twee prij-
zen uitgereikt aan de best verklede 
vrouw en verklede man. Tim Zethof 
als de boze heks en Roald Groene-
veld als Sneeuwwitje zijn in de prij-
zen gevallen!
Morgen, vrijdag 24 januari, neemt 
DJ Martijn vanaf 22.00 uur het heft 
in handen om van Praam’s Party-
night weer een ouderwetse gezelli-

ge Praamavond te maken. Zaterdag 
25 januari heeft de Praam de gast 
DJ’s Dennis en Mitch in the house! 
De heren zullen van 16.30 tot 19.30 
uur de draaitafel bezet houden. Kom 
gezellig een drankje en een hapje 
nuttigen en luister naar wat de he-
ren te bieden hebben. DJ Nista zal 
de avond vanaf 22.00 uur inluiden 
met de Strong Bottle Night. DJ Nista 
wordt deze avond live ondersteund 
door een saxofonist. Verder gaat de-
ze avond een nieuwe actie gepro-
moot worden. Benieuwd? Kom dan 
langs.

Nacht van Oranje
Volgende week zaterdag 1 februari 
gaat de Praam de Nacht van Oran-
je inluiden. Een extra Koninginne-
nacht gaat gevierd worden vanwe-
ge het officiële afscheid in Ahoy 
Rotterdam van toenmalige Koningin 
Beatrix. De avond staat dus in het 
teken van Oranje met DJ Rieg ach-
ter de draaitafel.

Aanstaande zaterdag en zondag
Favofilm en Remmelt, Muus 
en Femke in Oude Veiling
Aalsmeer - Zaterdagavond 25 ja-
nuari is de favoriete film van Ro-
nald Fransen te zien in de Oude Vei-
ling. Ronald Fransen is raadslid voor 
de fractie en lijsttrekker van PACT 
Aalsmeer. Hij heeft een brede po-
litieke belangstelling, met een spe-
ciale aandacht voor het sociale do-
mein. Daarin ziet hij veel bevlogen 
mensen die veel voor anderen over 
hebben en doen. Ronalds keuzefilm 
is een echte rechtbankklassieker. 
Ondanks het feit dat het sublieme 
recensies kende, was het niet met-
een een publiekssucces. Hij wordt 
nu gezien als film die bij de beste 
honderd hoort. De film laat zien hoe 
moeilijk het is om emoties van ar-
gumenten te scheiden. Een thriller 
waarin valkuilen vanuit persoonlijke 
omstandigheden en vooroordelen 
naar voren komen. De film weet de 
kijker te betrekken bij het verhaal. 
Hiermee heeft de film een thema 
dat iedereen altijd aanspreekt. De 
verschillende personages en denk-
wijzen zijn herkenbaar en realis-
tisch. De film begint aterdagavond 
om 20.30 uur in De Oude Veiling, 

Marktstraat. Entree: uw gift.

Plus contrabas
En zondag 26 januari komen Rem-
melt, Muus en Femke samen met 
Matto Kranenburg optreden in De 
Oude Veiling. De concertmiddag 
begint om 15.00 uur. Al eerder heeft 
dit trio, dat bestaat uit Hugo Rem-
melt, Thijs Muus en Femke Japing 
in Aalsmeer opgetreden. Recentelijk 
is de formatie uitgebreid met con-
trabassist Matto Kranenburg. Het 
Haagse trio+ speelt al jaren op de 
grotere singer-songwriters poppo-
dia in en rond Nederland. Alle leden 
zijn zeer verdienstelijke componis-
ten en songwriters. 
Hun vocalen zijn prachtig en de sa-
menzang adembenemend. Naast 
veel eigen werk brengen Rem-
melt, Muus en Femke ook de mooi-
ste vertolkingen van repertoire van 
Neil Young en andere grootmees-
ters in dit genre. Hun CD’s worden 
popjournalistiek uitzonderlijk hoog 
gewaardeerd. Naast een aantal trio 
platen heeft Femke een solo project 
uitgebracht.

Live in The Shack:
Tribute to Peter Green’s 
Fleetwood Mac zondag
Oude Meer - Volmondig ja, was 
het antwoord op de vraag of de vier 
topmuzikanten een tribute to Peter 
Green’s Fleetwood Mac mochten 
doen in The Shack! Zondag 26 ja-
nuari komen de hits allemaal voor-
bij: Need Your Love So Bad, Black 
Magic Woman, Oh Well en vele an-
deren. Wie kent ze niet, al die grote 
hits geschreven door zanger en gi-
tarist Peter Green die met zijn band 
Fleetwood Mac eind jaren zestig fu-
rore maakte. Vier van de beste Ne-
derlandse muzikanten brengen in 
één band een meer dan fantasti-
sche tribute aan deze legendari-
sche band! Gitarist Will Sophie, Er-
win Nijhoff en gitarist en zanger Ri-
chard van Bergen sloegen de han-
den ineen om hun held te eren met 
een tribute-band. Zij worden bijge-
staan door de beste blues ritme-
sectie van Nederland bestaande 
uit drummer en Dutch Blues award 
winnaar Jody van Ooijen en bassist 
Roelof Klijn. Tijdens hun show wordt 
bekend, maar ook obscuur werk 
van Fleetwood Mac ten gehore ge-
bracht. De nadruk ligt hierbij op de 

bluessongs. Opzwepende gitaar-
duels, soulvolle zang en een mee-
dogenloos groovende ritme-sectie 
staan garant voor een topmiddag 
voor Peter Green’s Fleetwood Mac-
fans en bluesliefhebbers in het al-
gemeen. Wederom een niet te mis-
sen tribute aan een topband die een 
vette stempel heeft weten te druk-
ken op de geschiedenis van de pop-
muziek. 
Rockabilly en rockshow
Voor in de agenda: Zondag 2 fe-
bruari: Hi-Tomb, rauwe jaren vijf-
tig rockabilly. Zaterdag 8 februa-
ri: Bas Paardekooper & The Ble-
werdag Crue, spectaculair gitaar-
vuurwerk! Zaterdag 15 februari: 
MoFo Partyband (USA), een unie-
ke en adembenemende energieke 
rhythm, blues en rock party show! 
The Shack is vrijdag 24 en zaterdag 
25 januari gesloten. Zondag 26 ja-
nuari vanaf 15.00 uur open en aan-
vang van de Fleetwood Mac Tribu-
te is 16.00 uur. De entree bedraagt 
5 euro. Meer weten? Kijk op www.
the-shack.info Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer. 

Plug & Play met live music 
popquiz in The Beachbar
Aalsmeer - Zondag 26 janua-
ri wordt het podium in de bar van 
The Beach weer vrij gemaakt voor 
Plug & Play. Het podium is vrij voor 
Aalsmeers talent om tijdens een 
jamsessie zijn of haar muzikale kun-
sten te vertonen aan het aanwezi-
ge publiek. Naast de optredens van 
onder meer Rob Taekema (voorma-
lig bandleader van Fruitcake) wordt 
deze Plug & Play omlijst met de live 
music quiz. In verschillende muzika-

le categorieën worden er vragen ge-
steld en het unieke aan de live mu-
sic quiz is dat de muziekfragmenten 
live gespeeld worden! De quiz start 
om 14.00 uur en wordt gevolgd door 
Plug & Play! De entree en deelname 
aan de music popquiz zijn gratis en 
wil je zelf een keer deelnemen aan 
Plug & Play? Stuur dan een mailtje 
naar info@beach.nl en verzeker je-
zelf van een plekje in het program-
ma. Adres is Oosteinderweg 247a.
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IJsvermaak op de Amstel in 1589. Schilderij door Hans Bol.

Jaarvergadering en lezing
Eeuwen ijsvermaak in en rond 
Amsterdam bij Oud Aalsmeer
Aalsmeer - Maandagavond 27 
januari houdt de stichting Oud 
Aalsmeer zijn jaarvergadering in 
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Na de pauze zullen Niko Mulder en 
Jos Pronk aan de hand van mooie 
oude beelden een beeld schetsen 
van zo’n acht eeuwen schaatsen in 
en om Amsterdam. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
vanaf 19.30. De toegang is gratis. 
De IJsclub Uiterweg heeft nog maar 
net z’n 125-jarig bestaan gevierd, 
of Oud Aalsmeer neemt Aalsmeer-
ders midden in de winter (nou ja!?) 
mee naar ijsvermaak in een nog 

verder verleden. Schaatsen is een 
sport met een hele lange geschie-
denis. Dat blijkt uit het verhaal dat 
Jos Pronk en Niko Mulder vertellen 
aan de hand van talrijke historische 
foto’s, schilderijen en andere beel-
den. Ze bieden zo een rijk geïllu-
streerde blik op het ontstaan van de 
schaatssport en op winters van wel-
eer, vooral in Amsterdam, maar ook 
in de omgeving. Niko en Jos weten 
waarover zij het hebben: ze schre-
ven immers samen het boek ‘Acht 
eeuwen schaatsen in en om Am-
sterdam’. Dat boek is deze avond 
verkrijgbaar voor 15 euro.

Wie heeft het 
mooiste aquarium?
Aalsmeer - Op maandag 27 janu-
ari verzorgt bondskeurmeester Emi-
le Kooij een lezing over ‘Wie heeft 
het mooiste aquarium? U mag het 
zeggen’ bij Viva Aquaria. Aan de 
hand van afbeeldingen van ge-
zelschapsaquaria wordt de aan-
wezigen gevraagd op de stoel van 
de keurmeester te gaan zitten en 
hun mening te geven over de es-

thetische aspecten van de getoon-
de aquaria. De keurmeester komt 
met een aantal eenvoudige tips om 
te komen tot een zo fraai mogelijk 
ingericht aquarium. Keurmeester 
Emile heeft heel veel ervaring aan 
boord, dus dit wordt een zeer leer-
zame avond. 
Komt allen naar buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3. De 
avond begint om 20.00 uur en de 
toegang is gratis. Meer weten over 
Viva Aquaria? Bel C. Keim via 0297-
343854.

Passie van Bert Havik
Whisky proeverij in Bacchus
Aalsmeer - Bert Havik is 55 jaar 
oud, afkomstig uit de Zaanstreek 
en zijn grote passie is Schotse whis-
ky. Deze is ontstaan tijdens een va-
kantie in Schotland. Na een eer-
ste ‘whisky-trail’ naar de Speyside 
in Noord Schotland heeft Bert nog 
veel van deze reisjes naar Schot-
land gemaakt en heeft daarbij alle 
regionen en een groot aantal dis-
tilleerderijen bezocht. In 2002 heeft 
hij samen met een groep vrienden 
een whiskyclub opgericht, ‘de vrien-
den van het vat’. Met deze club be-
zoekt Bert elk jaar een aantal whis-
ky festivals in Nederland. In 2005 is 
hij toegetreden tot de International 
Whisky Society, welke in Nederland 
is opgericht door Wouter Wapenaar. 
Het is duidelijk Bert Havik is een 
groots whisky liefhebber en hij ver-

telt er graag over. Op vrijdag 24 ja-
nuari organiseer hij op verzoek van 
cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat een whisky proeverij. De 
proeverij bestaat uit twee blokken. 
Als eerste wordt aan de hand van 
een PowerPoint presentatie tekst en 
uitleg gegeven over whisky in het 
algemeen, zoals ontstaan, historie 
en het productie proces. Vervolgens 
wordt in blok 2 een aantal schotse 
whisky’s geproefd, de zogenaam-
de ‘nosing and tasting’. De proeve-
rij morgen, vrijdag, in Bacchus start 
om 21.00 uur. Reserveren kan via 
de site www.cultureelcafebacchus.
nl. De entree is 12,50 euro. De be-
doeling is overigens dat Bert vaker 
een whisky proeverij gaat organise-
ren. Snel opgeven is een aanrader. 
De belangstelling is groot.

Ook zondag open!
Aalsmeer by night vanaf 
de watertoren vrijdag
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag-
avond 24 januari tussen 19.00 en 
22.00 is de watertoren speciaal ge-
opend om naar boven te klimmen 
en te genieten van een groots uit-
zicht over Aalsmeer en haar regio. 
De gebruikelijke openingstijden van 
de watertoren zijn overdag, maar dit 
keer wil het bestuur van S.B.W.A. 
geinteresseerden kennis laten ma-
ken met de donkere en verlich-
te weidse omgeving van Aalsmeer. 
Zeker bij helder weer is het gro-
te muurscherm van Ziggo Dome, 
naast de Arena in Amsterdam heel 
duidelijk te ontwaren. Ook de kas-
sen in Aalsmeer en de vele verlich-
ting rond Schiphol en Hoofddorp 
vormen een fraai plaatje. De ande-
re kant op gekeken is er de donke-
re grote Westeinderplassen en ver-
derop de vele lichten van Leimuiden 
en Alphen aan de Rijn. De water-
toren is ruim 50 meter hoog en het 
zijn ruim 200 treden om naar boven 
te gaan, maar daarna wordt men 
ruimschoots beloond met het ver-
lichte vergezicht. Na afloop kan een 
lekker gluhwijntje gedronken wor-

den. Dit weekend is het bekendste 
Aalsmeerse momnument ook zon-
dag 26 januari geopend en dan van 
13.00 tot 16.00 uur. Veel mensen ko-
men regelmatig terug om wederom 
naar boven te gaan en dan weer te 
genieten van de omgeving van bo-
venaf.

Slechtvalkenpaar
Na dit weekend is het enkele maan-
den niet mogelijk om helemaal naar 
boven te gaan, daar de slechtvalken 
niet gestoord mogen worden tijdens 
paringen en broeden. Vorige week 
blijkt de eerste paring al te hebben 
plaatsgevonden en de leden van de 
Aalsmeerse slechtvalkwerkgroep 
volgen nauwgezet de ontwikkelin-
gen rond het slechtvalkenpaar. Vo-
rig jaar is de hele cyclus nogal wat 
verstoord geweest, maar er liggen 
de komende maanden weer nieuwe 
kansen voor deze beschermde en 
fraaie vogelsoort. De begane grond 
en de eerste verdieping van de wa-
tertoren blijven gedurende deze pe-
riode (tot circa half juni) wel be-
schikbaar voor activiteiten.

Grote variëteit aan onderwerpen
40e Cinefleur filmfestival 
in ‘t Anker zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdag 25 janua-
ri organiseert de Film- en Videoclub 
Aalsmeer het jaarlijkse Cinefleur-
filmfestival dat voor de veertigste 
keer wordt gehouden in de sfeer-
volle grote zaal van zalencentrum ’t 
Anker aan de Oosteinderweg 273a. 
Afwisselend wordt dit spannende 
jaarlijks terugkerende filmfeest ge-
organiseerd door een van vijf film- 
en videoclubs uit de regio, te we-
ten de Leidse Video- en Smalfilm Li-
ga, Amfi’66 uit Hillegom, Film- en 
Videoclub Aalsmeer, Noordwijk-
se Film- en Videoclub en de Haar-
lemse Smalfilm Liga, waarvan deze 
keer de Videoclub Aalsmeer aan de 
beurt is om de organisatie op zich 
te nemen. Tijdens het Cinefleur film-
festival strijden de vier clubs, allen 
afkomstig uit stad of dorp die iets 
met bollen en/of bloemen te maken 
hebben, om de prachtige Cinefleur 
wisseltrofee. Van elke club worden 
drie filmproducties op grootbeeld 
projectie vertoond. De gezamenlijke 
speelduur mag de 30 minuten niet 
overschrijden. Deelnemende clubs 
sturen natuurlijk hun beste films 
naar dit festival. Bezoekers zien dan 
ook altijd een grote variëteit aan on-
derwerpen voorbij komen, zoals na-

tuurfilms, reisreportages, documen-
taires en zelfs korte speelfilms vol 
humor en drama. Kortom, films die 
ontroeren. Alle films worden vooraf 
gejureerd door een deskundige ju-
ry waarna beoordelingen en pun-
ten bepalen welke club uiteindelijk 
als winnaar uit de strijd komt en het 
sculptuur van beeldend kunstenaar 
Corry Ammerlaan als wisselprijs in 
ontvangst mag nemen. De jury be-
paalt tevens welke van de twaalf in-
gezonden films de beste is. Deze 
film en de maker daarvan mag zich 
terecht het ‘Laureaat’ van dit unieke 
festival noemen.
Dit Cinefleurfestival trekt elk jaar 
een volle zaal en is daarmee al ja-
renlang het best bezochte filmfes-
tival in de regio en ver daarbuiten! 
Het begint traditiegetrouw met een 
openingsfilm die gemaakt is door 
leden van de organiserende video-
club. Dit keer heeft de videoclub 
Aalsmeer er voor gekozen het ont-
staan van de prijs voor het Laure-
aat te verfilmen. Het festival begint 
om 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 
uur. De belangstelling voor dit eve-
nement is altijd groot, dus zorg dat 
u er op tijd bij bent. Er is voldoende 
parkeergelegenheid aanwezig.

Nieuwjaarsreceptie Dip 
met bingo en karaoke
Aalsmeer - Het nieuwe jaar is na-
tuurlijk al weer een eind op dreef, 
maar beter laat dan nooit! De DIP 
nieuwjaarsreceptie in de Oude Vei-
ling staat in de steigers. Een prach-
tig moment om oude vriendschap-
pen weer op te halen en nieuwe 
vriendschappen te beginnen. Me-
de op verzoek van een (groot?) aan-
tal fans organiseren de Dippers, in 
samenwerking met Leo van Erp, op 
hun eigen wijze een Nieuwjaars-
bingo, deze keer ook met karaoke. 
En, zoals gebruikelijk, ook weer met 
zang en dans van en door de Dip-
pers én meedansen mag. Voor de-
ze gelegenheid is een speciale bin-
gomachine geregeld. Dit alleen al is 
de moeite waard om De Oude Vei-
ling binnen te lopen. Er wordt ge-
zorgd voor lekkere, leuke en prach-
tige tweedehands prijzen. 
Er worden een aantal rondes bingo 
gespeeld en tussendoor is er gele-
genheid om een favoriet nummer, 

samen met de Dippers, ten gehore 
te brengen. Ieder mag zijn of haar 
eigen nummer kiezen (wel op USB-
stick meenemen) of de Dippers kie-
zen een nummer of er wordt geko-
zen voor een nummer van de Dip-
pers. Met andere woorden, er is 
weer van alles mogelijk. Het mooi-
ste optreden wordt beloond met 
de mooiste prijs! Dus schroom niet. 
Opgeven kan op de avond zelf. Bij 
binnenkomst zijn in de zaal de bin-
goboekjes te verkrijgen en kunnen 
de bezoekers zich ook gelijk aan-
melden voor de karaokewedstrijd.
Komen er geen aanmeldingen voor 
de karaoke, dan zullen de Dippers 
de tijd zelf moeten opvullen met 
een aantal speciaal geselecteer-
de nummers. Bezoekers zijn bij de-
ze gewaarschuwd. Kom op zaterdag 
8 februari naar De Oude Veiling in 
de Marktstraat. Inloop vanaf 21.00 
uur. Aanvang eerste bingoronde om 
21.30 uur.

Vanavond eerste 
popkwis0297
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
23 januari, wordt in de bovenzaal 
van De Oude Veiling voor de eerste 
keer popkwis0297 georganiseerd. 
Popkwis0297 is een kwis waarbij in 
teamverband de algemene popmu-
ziek kennis getest gaat worden en 
waarbij gezelligheid net zo belang-
rijk is als het strijden om de eer-
ste plaats. De teams krijgen vra-
gen voorgeschoteld in verschillen-
de categorieën; er komen muziek-
fragmenten uit de jaren zeventig tot 
nu voorbij in een aantal kwisrondes. 

Meer dan tien teams hebben zich 
inmiddels aangemeld. Wil je op de 
valreep nog meedoen met een team 
samen van 4 tot 6 personen? Ver-
zin een leuke teamnaam en geef 
het dan snel door via Twitter @pop-
kwis0297, www.facebook.com/pop-
kwis0297 of stuur een mailtje naar 
popkwis0297@gmail.com. De in-
schrijfkosten zijn 3,50 euro per per-
soon. De bovenzaal van De Oude 
Veiling in de Maraktstraat gaat van-
af 19.30 uur open en de popkwis zal 
om 20.00 u van start gaan.

Meedoen aan de volgende editie? 
Noteer dan donderdagavond 20 
maart in de agenda.

De Brulboeien en Ringvaartzangers
Shanty-avond in Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 25 ja-
nuari vindt voor het eerst in de Ku-
delstaartse geschiedenis in dorps-
huis ’t Podium een Shanty-avond 
plaats. Tijdens deze avond zullen 
twee Shanty koren acte de présence 
geven. Het eerste koor is De Brul-
boeien. In en om Aalsmeer een zeer 
bekend koor. Deze ‘zeemannen’ zul-
len deze avond vooral hun vrolijke, 
maar soms ook de droevige, lied-
jes ten gehore brengen. Om dit spul 
enigszins in het gareel te houden 
is er natuurlijk wel een vrouw no-
dig. Zij speelt bovendien accorde-
on. Het tweede koor komt uit We-
teringbrug en heet De Ringvaart-
zangers. Ook zij zingen natuurlijk 
de gebruikelijke, maar ook de wat 
minder bekende zeemansliederen. 

Wel op hun geheel eigen wijze. Dit 
koor bestaat niet alleen uit mannen, 
ook vrouwen zingen er hier lustig op 
los. Het mag dan wel een Shanty-
avond zijn, maar om de sfeer van de 
woelige baren te onderbreken zal 
ook Dymphia Batenburg, een Ku-
delstaarts talent, een optreden ver-
zorgen. Zeer zeker de moeite waard 
om naar te luisteren! 

Kaarten voor deze avond zijn in de 
voorverkoop al verkrijgbaar in Ku-
delstaart bij Albert Heijn, bij Gall & 
Gall en in het dorpshuis aan de Ku-
delstaartseweg en kosten 5 euro 
per stuk. De avond begint om 20.00 
uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. 
De organisatie is in handen van de 
Feestcommissie Kudelstaart.

Aalsmeer - ‘Leer mij de mensen 
kennen’, het derde soloprogram-
ma van cabaretier Johan Goossens, 
gaat over mislukken en weer op-
krabbelen, over lesgeven onder po-
litiebewaking en over alles verlie-
zen en je toch rijk voelen. Aanstaan-
de zaterdag 25 januari is het podi-
um van cultureel café Bacchus voor 
deze cabaretier. Johan Goossens 
stond in 2004 in de halve finale van 
het Amsterdams Kleinkunst Fes-
tival, studeerde in 2006 af aan het 
Koningstheater academie in Den 
Bosch en won datzelfde jaar de ju-

ry-, publieks- en persoonlijkheids-
prijs van het Groninger Studenten 
Cabaret Festival. Met zijn eerde-
re programma ‘A-boom’ was hij in 
2009 al eens te zien in cultureel ca-
fé Bacchus. Johan maakt ook deel 
uit van het gezelschap Nederlands-
talig singer-songwriters Het Nieu-
we Lied. ‘Leer mij de mensen ken-
nen’ begint zaterdag om 21.00 uur 
in Bacchus in de Gerberastraat. De 
zaal gaat open om 20.15 uur. Kaar-
ten zijn niet meer verkrijgbaar aan 
de deur, de show is namelijk al uit-
verkocht.

Extra muzikaal spektakel

Exclusief bij Gon en Bob 
met Martijn en Greta
Aalsmeer - Zondag 2 februari zal 
het publiek in het theater Exclusief 
bij Bob & Gon weer worden onder-
gedompeld in een heerlijk warm 
muzikaal bad. Martijn Schok en 
Greta Holtrop vervullen hiermee een 
wens van velen. “Ik heb er zo’n zin 
in”, verklaart een enthousiaste Gre-
ta. “Tijdens ons optreden kan het 
publiek genieten van een verschei-
denheid aan muzikale stijlen, ont-
staan in de jaren dertig in Amerika. 
Hierbij staat de boogiewoogie en de 
pianoblues centraal. Wij nemen on-
ze bezoekers mee op een muzika-
le reis en vertellen tussen de stuk-
ken door over de geschiedenis van 
de boogie woogie en aanverwante 
stijlen, zoals rhythm and blues, jazz 
en swing. Ook zullen onze beleve-
nissen tijdens de reizen en de men-
sen die wij hebben ontmoet rijkelijk 
aan bod komen. Want wie veel reist 
beleeft veel en het is leuk om dat te 
delen.” Martijn Schok en Greta Hol-
trop hebben elkaar in 2001 in het 
theater leren kennen en zijn sinds-
dien samen. Vanaf 2004 hebben zij 
een Stichting Boogie Promotions 
Holland en organiseren (samen met 
Dick en Diana Doorn) evenemen-
ten. Zeer succesvol is het jaarlijks 
terugkerende Heineken Internatio-
nal Boogie & Blues Festival Holland 
in Ermelo waar bekende internati-
onale artiesten optreden. Martijn 
Schok heeft zeer recent een presti-
gieuze Award gewonnen: De Duitse 
‘Pinetop’ Boogiewoogie Award. Pia-
nist des Jahres 2013/2014.
Maar het publiek aanwezig bij ‘Ex-
clusief bij Bob & Gon’ wacht nog 

een ander muzikaal spektakel! Re-
gelmatige bezoekers van dit intie-
me theater zijn al vertrouwd ge-
raakt met de schitterende portret-
ten van een aantal Aalsmeerders die 
een bepaalde naam hebben binnen 
de kunst en cultuur. De foto’s ge-
maakt door Patrick Spaander (foto 
de Boer) zijn stuk voor stuk prach-
tige karakteristieke portretten. Op 
verzoek van Bob & Gon ‘stappen’ 
de geportretteerden: Lenie Zuider-
houdt, Rogier de Vos, Piet van Leeu-
wen, Bob van der Heuvel en Gon de 
Koter voor één keer uit de foto om 
het podium te betreden. Ook Peter 
van Eick, een begenadigd basgita-
rist, geeft acte de présence en met 
elkaar zullen zij het publiek niet al-
leen verrassen maar ook verleiden 
tot een geweldig community zang-
festijn. Het geheel zal overigens 
worden begeleid door de vijfmans 
band van Greta Holtrop en Martijn 
Schok. De belangstelling voor dit 
Aalsmeerse echtpaar en hun vijf-
mans band (de andere leden zijn de 
gerenommeerde muzikanten Rinus 
Groeneveld op tenorsax, Hans Ruig-
rok op bas en Maarten Kruiswijk op 
drums is zeer groot! Dus zorg dat u 
er bij bent! De muzikale onderdom-
peling begint om 15.00 uur.
Wilt u verzekerd zijn van een plaats? 
Bestel deze dan bij Espago in de 
Ophelialaan 105, waar gastvrouw 
Gon ook kan vertellen over het voor-
deel van een abonnement. Bestellen 
kan ook via de mail www.crownthe-
ateraalsmeer.nl 

Janna van Zon

Leerlingen van De Hoeksteen kijken geboeid naar de schilderijen van William 
Lindhout en Suzan Glerum. Foto: Annefie van Itterzon.

Zondagmiddag lezing 
Laatste weekend expositie 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting KCA ontvangt 
ook dit jaar vele groepen van basis-
scholen voor de kunstkijklessen. Af-
gelopen week hebben leerlingen uit 
groep 4 van basischool de Hoek-
steen de schilderijen van William 
Lindhout bewonderd. Zijn raadsel-
achtige surrealistische werken ge-
ven genoeg gesprekstof voor kunst-
beschouwing. Ook naar de land-
schappen van Suzan Glerum heb-
ben de kinderen geboeid gekeken. 
De tentoonstelling is overigens ook 

interessant voor volwassenen. Nog 
maar kort te zien, aanstaande zon-
dagmiddag 26 januari is de laatste 
mogelijk om het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat 9 binnen te stappen. 
Deze middag een extra activiteit, 
want van 15.00 tot 15.30 geeft An-
nefie van Itterzon een uitleg bij de 
tentoonstelling. Vandaag een kijkje 
gaan nemen kan eveneens, evenals 
vrijdag en zaterdag. Alle dagen tus-
sen 14.00 en 17.00 uur. De toegang 
is gratis.

Zaterdag in Bacchus en uitverkocht
Cabaret Johan Goossens 
‘Leer mij mensen kennen’





- Machineweg 300 (Z-2013/065711), het kappen van een 
boom (verzonden 21 januari 2014);

- Zeemanhof 21 (Z-2013/61912), het plaatsen van een 
nieuw kozijn met dubbele deur in de berging (verzonden 
21 januari 2014).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Ingetrokken aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Mr. Jac Takkade 40 (Z-2013/061820), het plaatsen van au-

to’s op het terrein tijdens festivals (verzonden 9 december 
2013).

geaccepteerde (sloop)meldIng(en)

- Van Cleeffkade 15 (Z-2013/066331), het in gebruik ne-
men of houden van Restaurant Eetze (verzonden 14 januari 
2014)

- Raadhuisplein 1 (Z-2014/001889), het verwijderen van 
asbest (verzonden 17 januari 2014);

- Zwarteweg 161A (Z-2014/003058), het verwijderen van 
asbest beschoeiing (verzonden 16 januari 2014).

Geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

nIet rechtsgeldIge (sloop)meldIng(en)

- Aalsmeerderweg 17 (Z-2014/000533), het slopen van een 
schuur (verzonden 17 januari 2014).

Niet rechtsgeldige (sloop-)melding(en) liggen niet ter inzage 
en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

evenementen

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- Kindercarnavalsoptocht op 1 maart 2014 van 13.00-15.00 

uur (Z-2013/065714);
- Carnavalsoptocht op 2 maart 2014 van 10.00-15.30 uur 

(Z-2013/065713).
Datum verzending vergunning 23 januari 2014.
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

collectes

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

exploItatIevergunnIng

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Sheng Long V.O.F. h.o.d.n. Foodmaster King Lao, Ophelia-

laan 139, Aalsmeer (Z-2014/001711).

drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergun-
ning is aangevraagd:
- Sheng Long V.O.F. h.o.d.n. Foodmaster King Lao, Ophelia-

laan 139, Aalsmeer (Z-2014/001711).

commIssIe ruImtelIjke kwalIteIt 
(voorheen welstandscommIssIe)

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

ter Inzage

t/m 24012014: Apollostraat 66 (het brandveilig ge-
bruik van een dagbesteding); Dorpsstraat 
15 (het brandveilig gebruik van een ho-
tel); Oosteinderweg 413a (kennisgeving 
ontwerpbeschikking+vaststelling van hogere 
waarden vanwege het wijzigen van een win-
kelruimte in 2 appartementen + het wijzigen 
van een winkelruimte in 2 appartementen); 
Turfstekerstraat 20 (het brandveilig gebruik 
(logiesfunctie)).

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

voor meer InformatIe: www.aalsmeer.nl

gemeentegIds aalsmeer 2014

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

BekendmakIng wIjzIgIngen (onder)
mandaatBevoegdheId ten aanzIen van 
BesluIten tot het toekennen dan wel 
afwIjzen van woonruImte urgentIes

Inhoud
Vanaf 1 januari 2014 zijn de beleidsregels woonurgenties 
Aalsmeer 2014 in werking getreden. In deze beleidsregels is 
vastgelegd aan welke voorwaarde iemand moet voldoen om 
in aanmerking te komen voor woonurgenties. Het nemen van 
besluiten op grond van de beleidsregels heeft het college van 
Aalsmeer gemandateerd met de mogelijkheid tot onderman-
daat aan het hoofd van de afdeling voorzieningen van de ge-
meente Amstelveen.

Inwerkingtreding: 1 januari 2014
Ter inzage: n.v.t. 
Bezwaar/beroep/etc.: n.v.t. 

gewIjzIgde vaststellIng BestemmIngsplan 
‘woonarken’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 19 
december 2013 het bestemmingsplan ‘Woonarken’ heeft vast-
gesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten 
opzichte van het ontwerp. Het ontwerp van het bestemmings-
plan heeft van vrijdag 7 juni 2013 tot en met donderdag 18 
juli 2013 voor een ieder ter inzage gelegen. 

doelstelling
Het bestemmingsplan ‘Woonarken’ beoogt een centrale en 
eenduidige regeling tot stand te brengen voor de bestaande 
woonarken in de gemeente, die uitvoerbaar en handhaafbaar 
is. Het beleidsmatige doel is om een actueel beheerskader 
te bieden voor de bestaande situatie en kleinschalige ont-
wikkelingen, zoals uitbreiding van woonarken en bebouwing 
op de wal. Het plangebied bestaat uit de verschillende deel-
gebieden in de gemeente, waarbinnen zich ligplaatsen voor 
woonarken bevinden. Het gaat hierbij globaal om (delen van) 
de Herenweg, Kudelstaartseweg, Stommeerweg, Uiterweg en 
Oosteinderweg en achterliggende percelen. In samenhang 
met het bestemmingsplan is tevens een “Beeldkwaliteitplan 
‘Woonarken” voorbereid. De gemeenteraad heeft in haar ver-
gadering van 19 december 2013 tevens het “Beeldkwaliteit-
plan Woonarken” vastgesteld en bepaald dat deze onderdeel 
uitmaakt van de Welstandsnota Aalsmeer 2013. De Welstands-
nota Aalsmeer 2013 is eveneens op 19 december 2013 vast-
gesteld. Van de vaststelling van de Welstandsnota Aalsmeer 
2013 is op 2 januari 2014 kennis gegeven. 

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan bestaat uit een planver-
beelding, regels en gaat vergezeld van een toelichting. Het 
raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestem-
mingsplan liggen met ingang van 24 januari 2014 gedurende 
zes weken tot en met 6 maart 2014 voor een ieder op de 
volgende wijze ter inzage:
- Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan 

het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digi-
tale bestemmingsplan ‘Woonarken’ met planidentifica-
tiecode NL.IMRO.0358.WOONARKEN-VG01 bekijken op  
www.ruimtelijkeplannen.nl;

- De papieren versie van het bestemmingsplan is in te zien 
bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis 
van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openings-
tijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 
8.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur);

- De papieren versie van het bestemmingsplan is tevens in 
te zien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raad-
huis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen 
(openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag 
tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur 
en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur); 

- Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal be-
kendgemaakt en als pdf-bestand beschikbaar gesteld via 
www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: wonen en leven/ be-
stemmingsplannen en structuurvisies/bestemmingsplan-
nen).

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het 
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA  Den Haag op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van 
de Wet ruimtelijke ordening beroep worden ingesteld door:
1. Degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad 

kenbaar hebben gemaakt;
2.  Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet 

in staat te zijn geweest hun zienswijze bij de gemeente-
raad kenbaar te maken; 

3.  Een ieder tegen de wijzigingen die de raad van de ge-
meente in het plan bij de vaststelling ten opzichte van 
het ontwerpplan heeft aangebracht.

Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk di-
gitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Via de link https://digitaal-
loket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers 
mogelijk om het beroep digitaal in te dienen. Tegen het vast-
gestelde Beeldkwaliteitplan Woonarken staat geen beroep 
open. 

officiële mededelingen
23 januari 2014

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openIngstIjden BalIe Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

openIngstIjden BalIe Bouwen & vergunnIngen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

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

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

afspraken Burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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

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

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

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

servIcepunt Beheer en uItvoerIng 
provIncIe noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het be-
sluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

gewIjzIgde vaststelllIng BestemmIngsplan 
‘partIële herzIenIng uIterweg-plasoevers 2005 
e.o.’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de ge-
meenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 19 decem-
ber 2013 het bestemmingsplan ‘Partiële Herziening Uiterweg-
Plasoevers 2005 e.o’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan 
is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het 
ontwerp van het bestemmingsplan heeft van vrijdag 7 juni 
2013 tot en met donderdag 18 juli 2013 voor een ieder ter 
inzage gelegen. 

plangebied en doelstelling
Het plangebied van de partiële herziening bestaat uit het 
plangebied van het vigerende bestemmingsplan ‘Uiterweg-
Plasoevers 2005 e.o.’. Globaal beslaat het plangebied het ge-
bied van de Westeinderplassen en de Uiterweg als begrensd 
door de Herenweg, Kudelstaartseweg, Stommeerweg en de 
Ringvaart van de Haarlemmermeer. 
De partiële herziening is voorbereid in samenhang met het 
bestemmingsplan ‘Woonarken’. Het bestemmingsplan ‘Woon-
arken’ beoogt de bestaande woonarken in de gemeente 
planologisch te verankeren. Dit houdt in dat de regels met 
betrekking tot ligplaatsen voor woonarken uit het vigerende 
bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’ worden ge-
schrapt. Op deze wijze worden conflicterende planologische 
regelingen voorkomen. 

Inzage
Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestem-
mingsplan liggen met ingang van 24 januari 2014 gedurende 
zes weken tot en met 6 maart 2014 voor een ieder op de 
volgende wijze ter inzage:
- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis 

van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openings-
tijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 
8.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur); 

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (ope-
ningstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 
8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrij-
dag tussen 8.30-12.30 uur); 

- Als pdf-bestand via www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: 
wonen en leven/ bestemmingsplannen en structuurvisies/
bestemmingsplannen).

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het 
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA  Den Haag op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van 
de Wet ruimtelijke ordening beroep worden ingesteld door:
1. Degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad 

kenbaar hebben gemaakt;
2.  Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet 

in staat te zijn geweest hun zienswijze bij de gemeente-
raad kenbaar te maken; 

3.  Een ieder tegen de wijzigingen die de raad van de ge-
meente in het plan bij de vaststelling ten opzichte van 
het ontwerpplan heeft aangebracht.

Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk di-
gitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Via de link https://digitaal-
loket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers 
mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het be-
sluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

wet algemene BepalIngen omgevIngsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Mr. Jac Takkade 40 (Z-2014/003354), het parkeren van 

auto’s op het terrein tijdens festivals;
- Oosteinderweg 37 (Z-2014/003385), het uitbreiden van 

een opslagloods;
- Weteringstraat 2s (Z-2014/002619), het oprichten van 

een aan- en uitbouw op de bovenste verdieping.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Raadhuisplein 1 (Z-2014/001889), het verwijderen van 

asbest;
- Zwarteweg 161A (Z-2014/003058), het verwijderen van 

asbest beschoeiing.

verleende omgevIngsvergunnIngen, regulIere 
procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:

Oranje Fonds wil jubileumrecord

Al 394 Noordhollandse klussen voor NLdoet!
Aalsmeer - Het Oranje Fonds viert 
dit jaar de tiende editie van NLdoet. 
In al die jaren vervulden vrijwilligers 
al meer dan 31.000 klussen bij maat-
schappelijke organisaties. Voor de 
jubileumeditie van 2014 staan inmid-
dels 3459 klussen startklaar, waar-
van 394 in Noord-Holland. Het Oran-

je Fonds zoekt echter nog meer orga-
nisaties die deel gaan nemen om in 
dit jubileumjaar van NLdoet alle re-
cords te breken. Organisaties kun-
nen op www.nldoet.nl tot 3 februari 
een financiële bijdrage van maximaal 
450 euro aanvragen bij het Oranje 
Fonds.  Gemeente Amsterdam loopt 

in de provincie voor op. Daar meld-
den organisaties al 68 klussen aan. 
Haarlemmermeer en Alkmaar volgen 
op de voet. Er zijn allerlei verschillen-
de soorten klussen. Vorig jaar staken 
ruim 310.000 vrijwilligers de handen 
uit de mouwen bij ruim 8.300 klus-
sen. Ronald van der Giessen, direc-

teur Oranje Fonds, is verheugd over 
de groei van NLdoet. “We zien de 
impact van NLdoet jaar na jaar gro-
ter worden. Niet alleen in het aantal 
klussen, maar ook in de nieuwe ver-
bindingen die gelegd worden tussen 
maatschappelijke organisaties, vrij-
willigers en bedrijven. Het is bijzon-

der om te zien dat er door NLdoet 
steeds mooie dingen ontstaan. Ieder 
jaar is het weer een unieke kans voor 
de deelnemende organisaties!” Het 
Oranje Fonds is het grootste, nationa-
le fonds op sociaal gebied en steunt 
organisaties die een betrokken sa-
menleving bevorderen in Nederland 

en in het Caribische deel van het Ko-
ninkrijk. Vrijwilligers vormen de ba-
sis van alle organisaties die door het 
Oranje Fonds worden gesteund. Met 
NLdoet geeft het Fonds hier een col-
lectieve impuls aan. Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima zijn 
beschermpaar van het Fonds.
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Janke Dekker is Liza Minelli, 
glansrol voor Jelka van Houten
Aalsmeer - Wat kan het toch heer-
lijk zijn om naar het Crown Theater 
te gaan. Al die feestelijke lichtjes en 
bedrijvigheid maakt een bezoek tot 
een kijkfeest. Zaterdag 11 janua-
ri viel er in de grote zaal niet alleen 
veel te zien, maar ook te beluiste-
ren. De sprankelende muzikale ko-
medie Garland & Minelli paste het 
Theater als een handschoen. Janke 
Dekker weet als Liza Minelli prach-
tig te overtuigen. Zij is Minelli! Jelka 
van Houten, als haar moeder Judy 
Garland, zet zeker na de pauze een 
glansrol neer en Theo Nijland (van 
hem zijn ook de fraaie teksten) is als 
derde echtgenoot van Garland een 
geestige verbindende factor tussen 
moeder en dochter. Het leven van 
een beroemde dochter en een be-
roemde moeder bestaat naast suc-
ces voornamelijk uit drank, pillen en 
minnaars. Garland stierf op 47 jarige 
leeftijd aan een overdosis pijnstil-
lers. Wanneer Minelli haar moeder 
twee dagen heeft overleefd gaat zij 
op zoek naar haar verleden. Dat le-
ven wordt in al zijn wrangheid, waar 
overigens ook de humor niet ont-
breekt, ten tonele gebracht. Naar-
mate het stuk zich meer en meer 
ontvouwt wordt de overeenkomst 
tussen beide levens steeds duide-
lijker. Aan de worstelpartij om van 
de pillen en drank af te komen komt 
maar geen einde. De zelfmoordpo-
gingen komen uitgebreid aan bod. 
De onvrede over het lichaam dat 
te dik, te klein, te lelijk is. Garland 

zingt over de krassen op haar ziel. 
En Minelli benadrukt nog maar eens 
dat haar moeder niet eens aanwe-
zig was toen zij als zeventien jari-
ge een prestigieuze prijs kreeg. Ja-
loers is de moeder op haar doch-
ter die jaar na jaar een nieuwe plaat 
uitbrengt terwijl zij wordt vergeten. 
De verwijten over en weer liegen er 
niet om. ‘Ja jij staat lazerus op het 
toneel.’ Wordt er geschreeuwd. ‘En 
jij zeker niet.’ Is het venijnige ant-
woord. ‘Ik voel mij kut!!’ ’Dan moet je 
je handen uit je zakken halen.’ Is de 
broodnuchtere reactie. Het leverde 
een open doekje op. Het trio wordt 
muzikaal uitstekend begeleid door 
muzikaal leider en arrangeur Onno 
Krijn, bassist Wilbrand Meischke en 
Dionys Breukers op percussie. Ook 
de kleding van de acteurs is goed 
gekozen. Garland als kindvrouwtje, 
twee vlechten met grote strikken, 
een kort jurkje waaronder een zeer 
wijde petticoat blauwe sokjes maar 
dan wel weer uitdagende rode glit-
terpumps waarop zij nauwelijks kan 
lopen. Het blauwe pak van de der-
de echtgenoot heeft alles van het 
ordinaire en Amerikaanse opzichti-
ge terwijl Minelli in haar vertrouw-
de zwart en rood het meest zichzelf 
is. Garland & Minelli is een geestig 
onderhoudend stuk in een leuk The-
ater! Meer informatie over de pro-
gramma’s van het CrownTheater 
op de website www.crowntheate-
raalsmeer.nl. 
Janna van Zon

recensie

Schilderijen van Afke Borgman 
Aalsmeer - Het atelier van Afke 
Borgman aan de Aalsmeerderweg 
raakt behoorlijk leeg want naast 
een tentoonstelling in het ontmoe-
tingscentrum ‘Voor Elkaer’ op lo-
catie Mijnsheerlijckheid zijn er nu 
ook schilderijen van haar hand te 
zien bij 8cht eten en drinken (voor-
malig Oude Veerhuys). “Het is min 
of meer spontaan ontstaan”, ver-
telt eigenaar van het etablissement 
Chris Severien. “Afke wilde graag 
haar verjaardag hier komen vieren 
en het leek haar wel leuk om dan 
ook een paar schilderijen op te han-
gen. Ik ben zo verrukt van haar werk 
dat ik alles wat er aan de wand hing 
heb weggehaald om ruimte te ma-
ken voor echte kunst.” De kleuri-
ge doeken waarop het Aalsmeerse 
landschap, bloemstillevens en wilde 
bloemen, verrijken de ruimtes. “Ik 
ben dol op bermbloemen en tijdens 
fietstochtjes of het wandelen met 

de hond kom ik vaak zoveel moois 
tegen. Dan maak ik snel een krab-
beltje om het later in mijn atelier uit 
te werken”, vertelt de kunstenares. 
Het werk van Afke Borgman straalt 
een warmte uit, is prachtig van kleur 
en zeer vaardig geschilderd. Wie 
nieuwsgierig is, kan gaan kijken tij-
dens openingsuren in het restau-
rant aan de Pontweg 28. 

Janna van Zon

Spannendste goudjacht ooit!
Lezing over fregat Lutine

Ibach-orgel trekt internationale musici 
Concert organist André Knevel 
in Doopsgezinde gemeente
Aalsmeer - Op maandag 10 fe-
bruari zal organist André Knevel uit 
St. Catherines, Canada, samen met 
panfluitiste Liselotte Rokyta te gast 
zijn in de Doopsgezinde Gemeen-
te. De internationaal vermaarde or-
ganist staat bekend om zijn vertol-
king van de ‘Grote Meesters’ en zijn 
improvisatietalent. Liselotte Rokyta 
vergezelt André Knevel regelmatig 
op de internationale tournees. De 
combinatie van orgel en panfluit is 
zeer bijzonder. Het concert begint 
om 20.00 uur. Kaarten zijn te koop 
aan de zaal, maar ook verkrijgbaar 
in de voorverkoop. Dat de Doopsge-
zinde kerk in Aalsmeer een mooi or-
gel rijk is, was begin januari te ho-
ren tijdens het ‘Orgelfeest’ dat de 
Doopsgezinde Gemeente organi-
seerde om de recente renovatie van 
het 130 jaar oude Ibach-orgel te vie-
ren. Maar liefst zeven Aalsmeerse 
organisten, verbonden aan de Kar-
melkerk, Open Hof kerk, Doopsge-
zinde kerk en Amstelveense Kruis-
kerk gaven een recital, waarbij al-

le registers werden benut. De twee-
honderd bezoekers genoten zicht-
baar van de gevarieerde en hoog-
staande orgelmuziek. Muzieklief-
hebbers zullen zeker ook aan hun 
trekken komen bij het concert van 
organist André Knevel en panfluitis-
te Liselotte Rokyta op maandag 10 
februari in de Doopsgezinde Kerk in 
de Zijdstraat 55. Op het programma 
staan werken van J.C.F. Bach, Cho-
pin, Händel, Roemeense volksmu-
ziek, moderne geestelijke muziek en 
populaire muziek. Het concert be-
gint om 20.00 uur. Kaarten à 8,50 
voor volwassenen en 5 euro voor 
kinderen zijn te koop aan de zaal, 
maar ook verkrijgbaar in de voor-
verkoop vanaf 15 januari bij Boek-
huis Aalsmeer in de Zijdstraat, de 
Read Shop in de Ophelialaan en bij 
de Marskramer in Kudelstaart. Met 
het orgelconcert start het Zin-Inn 
programma 2014 van de Doopsge-
zinde gemeente. 
Meer informatie: www.dgaalsmeer.
nl. 

Liselotte Rokyta en André Knevel.

Vogelbeurs in Wellantcollege
Aalsmeer - Op zondag 26 januari or-
ganiseert Vogelvereniging Aalsmeer 
en omgeving een gezellige en groots 
opgezette vogelbeurs in het Wellant-
college MBO in de Linnaeuslaan 2. De 
beurs is open van 10.00 tot 13.30 uur. 
De vogelvrienden van Aalsmeer bezit-
ten het keurmerk van de Nederland-
se bond van vogelliefhebbers, voor het 
diervriendelijk behandelen van vogels 
met in achtneming van de milieueisen 
die tot heden van kracht zijn. Een he-
le eer om dit keurmerk van diervrien-
delijkheid te mogen voeren. Iedere vo-
gelliefhebber is welkom om vogels te 

kopen, te verkopen, te ruilen of rond 
te kijken en vragen te stellen over de 
hobby vogels, voedsel en huisvesting. 
De entree bedraagt 1 euro voor ieder-
een die komt kijken of kopen. Tevens 
maken bezoekers kans op een leuke 
attentie met hun entreebewijs. Ver-
koop van eigen vogels is gratis, zowel 
voor leden als bezoekers. Handelaren 
zijn aanwezig (alleen op uitnodiging) 
met diverse soorten vogels, zoals tro-
pische vogels, kanaries en kromsna-
vels, en met verschillende soorten 
voer, zoals zaden en zaadmengsels. 
Voor inlichtingen 06-10666878.

Aalsmeer - Het Engelse fregat Luti-
ne verging in 1799 tussen Terschel-
ling en Vlieland. Aan boord waren 
duizenden kilo’s goud en zilver die 
vanuit Londen naar Hamburg wer-
den verscheept, om de economie al-
daar van de ondergang te redden. 
Ondanks de vele zoektochten ligt er 
nog steeds goud op de bodem van 
de Noordzee. 
Journalist en schrijver Martin Hen-
driksma dook in de geschiedenis en 
ontrafelde geheimen over het schip, 
de enige overlevende en de mys-

terieuze schat die goudzoekers al 
tweehonderd jaar in de ban houdt. 
Zaterdag 25 januari komt de au-
teur in het monumentale clubhuis 
van watersportvereniging Nieuwe 
Meer vertellen over zijn boek. De le-
zing wordt voorafgegaan door een 
ludieke scheepsquiz. Deze activi-
teit wordt georganiseerd door WV 
Nieuwe Meer in samenwerking met 
Boekhuis Aalsmeer en begint om 
15.30 uur. De entree is 2,50 euro per 
persoon. Adres van het clubhuis is 
Stommeerweg 2.

Korendagen in Paradisco
Queen medley Soundsation
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
waren weer de korendagen in Pa-
radiso. Dit jaar waren er 800 aan-
meldingen, maar helaas is er maar 
ruimte voor 140 koren, die elk 15 mi-
nuten krijgen om hun passie te la-
ten horen. Soundsation was dit jaar 
gelukkig ingeloot en heeft inder-
daad laten horen dat zingen haar 
grote passie is. Het kwartier heb-
ben de dames en heren afgesloten 
met het zingen van een Queen med-
ley waarna het publiek duidelijk liet 

blijken dat ze deze versie zeer waar-
deerde. Na dit uitstapje is Soundsa-
tion meteen weer druk gaan repe-
teren met het onder de knie krijgen 
van de nieuwe aangeschafte pop-
nummers waaronder een Motown 
medley en Anyplace Anywhere Any-
time. Nieuwsgierig? Noteer dan al-
vast 13 en 14 juni in de agenda want 
dan staat het jaarlijkse concert van 
Soundsation weer op het program-
ma in de Open Hof kerk in de Op-
helialaan. Jubilarissen gehuldigd tijdens 

champagneconcert Harmonie 
Aalsmeer - Aalsmeers Harmonie is 
zondag 19 het nieuwe jaar feeste-
lijk begonnen met een champagne-
concert in een goedgevulde en ge-
zellig ingerichte zaal van de Crown 
Business Studio’s. De Harmonie 
opende toepasselijk het concert 
met de Champagner Galopp van 
Hans Lumbye. Daarna volgde A Ver-
di Salute met bekende thema’s uit 
opera’s van Verdi. Ook in Selecti-
ons from Les Miserables waren veel 
bekende melodieën te horen. Ver-
volgens speelde de Harmonie Ta-
les from the Vienna Woods van Jo-
hann Strauss en Highlights from 
Chess. Toen werd het programma 
even onderbroken om de jubilaris-
sen te huldigen. Moniek Eigenhuis 
en Henk Goes zijn beiden 25 jaar 
lid van de Harmonie. Jacqueline de 
Rooij en voorzitter Wilma van Dru-
nen zijn beiden 40 jaar lid. Alle jubi-

larissen ontvingen een oorkonde en 
speldje van de KNFM en natuurlijk 
een bos bloemen. De jubilarissen 
hebben allemaal een muziekstuk 
mogen kiezen voor dit concert, zo 
is een gevarieerd programma ont-
staan. Aalsmeers Harmonie vervolg-
de het concert met Oregon van Ja-
cob de Haan. Daarna werd The Flo-
ral Dance ten gehore gebracht, een 
bekend, vrolijk nummer. Traditiege-
trouw werd het concert afgesloten 
met de Radetzky Mars van Johann 
Strauss. Na afloop werden de jubila-
rissen door de leden en het publiek 
gefeliciteerd en vond er een gezel-
lige borrel plaats. Het volgende op-
treden van Aalsmeers Harmonie is 
op zondagmiddag 27 april. Meer in-
formatie over de Harmonie en haar 
activiteiten is te vinden op www.
aalsmeersharmonie.nl.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Gedichtendag KCA in 
teken van verwondering
Aalsmeer - Sinds het jaar 2000 is 
Gedichtendag ieder jaar hét poë-
ziefeest van Nederland en Vlaande-
ren op de laatste donderdag van ja-
nuari. Veel poëzieliefhebbers orga-
niseren op zo veel mogelijk plek-
ken in beide landen hun eigen po-
ezieactiviteiten. Dichters en perfor-
mers uit Aalsmeer en omgeving zul-
len die avond, donderdag 30 janua-
ri vanaf 20.00 uur, aan de hand van 
het thema ‘Verwondering’ hun ge-

dicht voordragen in cultureel ca-
fé Bacchus in de Gerberastraat. De 
toegang is gratis. De muzikale bij-
drage is deze avond van multitalent 
Robbert Tuinhof aan de piano en op 
de saxofoon. Na de pauze is er ge-
woontegetrouw weer de gelegen-
heid voor iedere dichter of aspirant 
dichter om een gedicht zonder dit 
thema te laten klinken. Van de the-
magedichten wordt een bundel ge-
maakt die voor 5 euro te koop is.

Play-In voor 
accordeons
Bovenkerk - Amstelveense ac-
cordeonvereniging de Concerti-
na’s organiseert zaterdag 25 janu-
ari voor de zevende keer een Play-
In. Een groot aantal accordeonis-
ten heeft zich hiervoor opgegeven. 
In totaal 77 muzikanten uit heel Ne-
derland studeren in één dag diverse 
muziekstukken in, die van tevoren 

aan hen zijn toegestuurd. Dit accor-
deonspektakel vindt plaats in het 
Noorddamcemtrum aan de Noord-
dammerlaan in Bovenkerk. De Play-
In staat onder leiding van Concer-
tina’s dirigent Elly Meekel en gast-
dirigent Marc Belder en begint om 
10.00 uur met de eerste repetitie. 
Het mega-orkest sluit de muziek-
dag om 16.00 uur af met een gratis 
concert, waarvoor belangstellenden 
van harte worden uitgenodigd. Na-
dere informatie over het concert via 
020-6472884 of 0297-567362.

Edelsmeden bij de Werkschuit
Aalsmeer - Maandagavond 27 en 
woensdagavond 29 januari start bij 
de Werkschuit een cursus edelsme-
den. De cursus geeft de mogelijk-
heid eeuwenoude technieken die 
nog steeds actueel zijn te leren en 
toe te passen. Het eigen ontwerp 
zal onder professionele begeleiding 
uitgroeien tot een volwaardig sie-
raad. Door edelmetaal (zilver) te za-
gen en te buigen en te smeden, ont-
staat een spannend sieraad, naar 
een zelf ontworpen idee. Het solde-
ren is daarbij de belangrijkste tech-
niek, welke vakkundig begeleid en 
uitgelegd wordt. Daarnaast worden 
ook het zetten van (edel)stenen en 
het gebruik van andere materialen, 
zoals hout en perspex, behandeld. 
Het afwerken van het sieraad door 
verschillende texturen (oppervlak-
tebehandeling) toe te passen geeft 
het sieraad de gewenste uitstraling. 
De cursus edelsmeden bestaat uit 
twaalf lessen van 2,5 uur. 

Cursus beeldhouwen 
En op dinsdag 28 januari start bij de 

Werkschuit een cursus beeldhou-
wen. De cursus bestaat uit tien les-
sen van 19.30 tot 22.00 uur en do-
cente is Ingrid Schoemaker. De ma-
gie van het hakken van een beeld uit 
steen komt in deze cursus aan bod. 
Afhankelijk van de soort steen en de 
bewerking, kan een beeld voor bin-
nen of buitenshuis gemaakt wor-
den. Het werken vanuit een duide-
lijk uitgangspunt helpt bij de vorm-
geving. Iedere cursist maakt een ei-
gen ontwerp, of maakt gebruik van 
een duidelijk voorbeeld. Een be-
staand beeld naar eigen fantasie 
uitwerken is ook heel spannend. Er 
wordt uitleg gegeven over steen-
soorten en gereedschappen. In de 
cursus wordt voornamelijk handma-
tig gewerkt. 
Door de individuele begeleiding is 
deze cursus voor beginners als ge-
vorderden geschikt. Gereedschap 
is aanwezig op de Werkschuit. In-
lichtingen en inschrijvingen: www.
gklein.org/wsa of bel Marion Buc-
kert via 06-11864861 of Margot Te-
pas via 06-12459347.

Inschrijving start begin februari
Nieuw bestuur toerrit 
‘Het laatste rondje’
Rijsenhout - Na enig zoek- en 
speurwerk is het gelukt een nieuw 
bestuur samen te stellen voor de 
toerrit voor nostalgische voertuigen 
‘Het laatste rondje’. Het huidige be-
stuur heeft het stokje mogen over-
dragen aan Sjaak Visser, Daan Pont 
en Charlotte Pril. Vragen, opmerkin-
gen of suggesties horen de nieuwe-
lingen graag via hetlaatsterondje@
gmail.com. Daan en Sjaak gaan de 
route uitzetten en Charlotte neemt 
de rest van de organisatie op zich. 
Het is gelukt een leuke en veelzij-
dige route samen te stellen. Alle fa-
cetten van het Hollandse landschap 

komen aan bod. Ook dit jaar zal er 
weer een verrassingselement zijn. 
De lunchlocatie was even een uit-
daging, maar ook deze plek is weer 
gevonden. Vanaf begin februari 
start de inschrijving voor ‘Het laat-
ste rondje’. Vorige jaar zat de toerrit 
voor klassiekers, cabrio’s en sport-
wagens binnen 91 uur vol, dus snel 
aanmelden is een aanrader. Het in-
schrijfgeld blijft overigens op het-
zelfde niveau. Kijk voor meer infor-
matie op de website www.hetlaat-
sterondje.nl. Er worden overigens 
nog vrijwilligers gezocht voor de rit, 
die gaat plaatsvinden op 17 mei.

The White Magic Show van 
Christian Farla in Crown 
Aalsmeer - Na ruim 1500 suc-
cesvolle optredens in twee jaar tijd 
in Duitsland is tweevoudig Mer-
lin Award winnaar en IMS Ma-
gician of the Year, Christian Far-
la, eindelijk terug in de Nederland-
se Theaters. En hij heeft maar één 
boodschap:Vergeet alles dat je denkt 
te weten over magie! In zijn nieuwe 
show gaat Christian Farla de uitda-
ging aan om alle beroemde filmtove-
naars te verslaan: wat zij op het wit-
te doek kunnen, kan Christian Far-
la live on stage. In een spectaculaire 
mix van visueel entertainment, hu-
mor, publieksinteractie en onnavolg-
bare vingervlugge magie gaat Chris-
tian Farla het magische gevecht aan 
met tovenaars als Harry Potter, Mer-
lijn en Gandalf. Door middel van ca-
mera’s en videoschermen heeft pu-
bliek nog nooit zo dicht bovenop de 
geheimen van echte magie gezeten! 
Te zien op zondag 9 februari in het 
Crown Theater Aalsmeer aan de Van 
Cleeffkade. Aanvang is 15.00 uur. De 
reguliere prijs voor de voorstelling is 
19,50 euro per kaartje, maar via kor-

ting middels sprintprijzen kunnen 
entreebewijzen besteld worden voor 
17,50 euro per stuk. Er zijn maximaal 
50 goedkopere kaarten beschikbaar, 
dus bestel snel. Dit kan via www.
crowntheateraalsmeer.nl. 

Harmonie geeft 
concert zondag
Bovenkerk - Op zondagmiddag 26 
januari geeft de harmonie van de 
Muziekvereniging Bovenkerk haar 
traditionele jaarlijkse nieuwjaarscon-
cert. Het programma is gevarieerd 
met onder andere Armeense dansen 
van Alfred Reed, Klezmermuziek en 
uiteraard ook de traditionele Radetz-
ky mars. Het concert wordt afgeslo-
ten met een toost op het nieuwe mu-
zikale jaar. Iedereen is van harte uit-
genodigd voor dit feestelijke con-
cert. Locatie is de Paaskerk te Am-
stelveen, entreeprijs is 7,50 euro en 
het concert start om 15.00 uur.





Rijsenhout - Maandagmiddag 
20 januari is weer een gezelli-
ge bingomiddag van de Zonne-
bloem gehouden in dorpshuis 
de Reede. Het was een hartelijk 
weerzien in het nieuwe jaar. Er is 
begonnen met een rondje kof-
fie of thee en daarna aan de slag 
met de bingokaarten. De deel-
nemers hadden het druk met al-
le nummers te zoeken. In de pau-
ze werd er een drankje geschon-

ken met wat hartigs erbij. Aan het 
einde van de middag ging een ie-
der voldaan en met een mooie 
prijs weer naar huis. Het was een 
gezellige middag. 

Meer weten over de Zonnebloem, 
haar activiteiten en (nieuwe) vrij-
willigers? Kijk dan op
www.zonnebloem.nl of bel de 
heer R Samshuijzen via 0297-
327096.

 
10   Nieuwe Meerbode  •  23 januari 2014

Vastenweek
Aalsmeer - Vorige week was ik in 
een compleet ander universum. Wel 
gewoon in Nederland en ook de 
omgeving was aards, maar het ge-
voel, de dimensie, de mensen, de 
begeleiding en het niet eten, zorg-
den er voor dat ik mij ergens an-
ders waande. Ik zal het uitleggen: 
Ik deed mijn jaarlijkse vastenweek-
je. De ontslakkings- oftewel detox-
kuur. Voor diegene die wil weten 
hoe dat in zijn werk gaat en wat er 
allemaal bij komt kijken, zou ik wil-
len zeggen; lees verder. Voor dege-
ne die bij het woord klysma alleen 
al denkt; ‘gadverdamme’, haak lek-
ker af. Op zondagavond kwam ik 
met mijn koffertje aan in het land 
van Maas en Waal. Daar staat een 
heerlijke boerderij genaamd ‘De 
Bankenhoeve’. Mijn kamertje was in 
het ‘Bakhuis’. Lekker geïnstalleerd 
(lees; joggingpakkie aan en pantof-
feltjes) en na een voorstelrondje en 
een paar koppen thee kon het gro-
te ontspannen beginnen. Er werd 
een lekker kleimaskertje opge-
smeerd en we kregen een leverpak-
king om onze lever te ondersteunen. 
Nou die van mij kon dat wel gebrui-
ken na de uitbundige december-
maand.. Ik was trouwens een week 
daarvoor al begonnen met het uit-
bannen van koffie, alcohol, suiker 
en vet, dus de eerste kilo’s waren 
al als sneeuw voor de zon verdwe-
nen. Tja, als het er in rap tempo aan-
komt, gaat het er gelukkig met de-
zelfde vaart weer van af. De eerste 
avond vrij vroeg naar bed gegaan. 
Iedere morgen werden we door de 
eigenaresse gewekt om acht uur 
met een kop klei en lijnzaadthee. 
De anderen kregen bitterzout, maar 
echt, dat krijg ik niet door mijn strot. 
Het moet wel leuk blijven en klei is 
te doen. Deze middeltjes zijn puur 
om de darmen leeg te maken, dus 
de wc’s in de hoeve draaiden de he-
le week overuren. Ook konden we 
elke morgen bloeddruk meten, even 
op de weegschaal, een lepeltje ve-
zels vermengd met water drinken en 
een tarotkaartje trekken (met de lin-
kerhand, want dat is je gevoelskant. 
Jaja, weer wat geleerd hè). Daarna 
werd er een versgeperste fruitsap 
geserveerd en dat was iedere mor-
gen een feestje aan tafel. Appel-
ananas, grapefruit-bloedsinaasap-
pel, perensap uit eigen boomgaard. 
Heerlijk! Tussen de middag was het 
ook niet alleen wortelensap. Nee, er 
kwam bleekselderij-komkommer-
tomaat-gele paprika voorbij, venkel, 
bietensap (niet mijn favoriet) of an-
dere groenten. En ’s avonds meest-
al een warmgemaakt bekertje sap. 
Zulke sapjes is dus het enige wat je 
‘eet’. Hiervoor werd dan ook gezellig 
drie maal daags de tafel gedekt, de 
kaarsjes sfeervol aangestoken en 
kregen we een lepel om het weg te 

M iranda’s
omentenm speekselen. Mmmh ik hoor dat ook 

dit woord niet anders kan.. Nou ja, 
probeer je te verbeelden dat we net 
deden of we zaten te kauwen. 

Tussen de sappen door werden we 
verwend met lichaamsmassages, 
voetreflexologie, infraroodsauna, 
buiten-jacuzzi, yoga, meditatie, stil-
tewandelingen (dat is voor mij niet 
echt weggelegd), individuele the-
rapieën, extern saunabezoek, een 
workshop over voeding (weer een 
zeer leerzame!), een crea-bea-ac-
tiviteit en groepsgesprekken. Dat 
laatste was iedere avond een ge-
zellige bijeenkomst rond de tafel in 
onze ‘eigen’ woonkamer, waar ove-
rigens de enige man in het gezel-
schap stilzwijgend werd aangewe-
zen als de ‘openhaard-aansteker’. 
Verder konden we lezen, kletsen, 
ontspannen en mochten we iede-
re dag gezellig een klysma nemen. 
Haha. Het valt best mee hoor. Het 
zijn echt geen Patty Brard praktijken 
met complete slakken in een ver-
giet. Je doet dat in je eigen badka-
mer, voelt je daarna lekker schoon 
en het is voor de goeie zaak, want, 
ter bevordering van het ontslak-
kingsproces. Maar het was voor-
al een leuke week en heel bijzon-
der. De mensen in de groep deelden 
hun diepste geheimen. Er ontston-
den prachtige gesprekken, soms 
ontroerende, soms hilarische, maar 
bovenal was iedereen compleet 
zichzelf. We hebben ontzettend veel 
gelachen. (“Wie wil er nog een bit-
terbal?!”) Zo kwam ik er weer ach-
ter dat lachen en huilen dicht bij el-
kaar staan. Op woensdagmiddag 
ben ik met een stel nog lekker we-
zen winkelen in een dorp verderop. 
Weer even in de bewoonde wereld. 
En dat was te merken. Toen we het 
steegje uitkwamen waar onze au-
to stond geparkeerd, liepen we re-
gelrecht tegen een keurslager aan 
waar de kippetjes heerlijk stonden 
te draaien aan het spit. Om er niet 
bij te gaan staan kwijlen zijn we 
braaf doorgelopen en hebben ter 
compensatie geshopt till we drop-
ped. Nu zit ik in mijn opbouwweek 
en vraag me af hoe mijn medekan-
didaten het er van af brengen. Ik 
heb best moeite met al die verlei-
dingen, maar, slik.., ik hou vol.. die 
zes kilootjes moeten er af blijven! 

Feestavond bij 
Rijsenvogel
Rijsenhout – Op zaterdag 25 ja-
nuari organiseert vogelvereniging 
De Rijsenvogel een feestavond met 
daar in drie ronde kienen en een 
grote verloting. Tevens is er de prijs-
uitreiking van de gewonnen prijzen 
tijdens de onderlinge tentoonstel-
ling. Ook wordt iemand gehuldigd 
die al 25 jaar lid is van de Neder-
landse bond voor vogelliefhebbers. 
Iedereen is van harte welkom. De 
feestavond is in dorpshuis de Reede 
aan de Schouwstraat. De deur gaat 
open om 19.00 uur en de aanvang is 
om 20.00 uur.

Uitbreiding garage dringend 
nodig in Wit-Rusland 
Aalsmeer - Aalsmeerders hebben 
altijd al een hart gehad voor men-
sen die in nood zijn. Met Wit-Rus-
land ontstond de band toen in het 
begin van de jaren 90 een bus vol 
zogenoemde Tsjernobil kinderen 
naar Aalsmeer kwamen om op te 
knappen van hun slechte lichamelij-
ke conditie vanwege de fall-out door 
de kernreactorramp. En nog steeds 
bezoeken kinderen uit die gebie-
den Aalsmeer voor een ‘opknap’va-
kantie. Er is echter nog een andere 
ramp, die de meeste Oost-Europese 
landen treft en dat is de alcohol- en 
drugsverslaving. Ook Wit-Rusland is 
één van die landen waar deze pro-
blematiek een groeiend probleem is. 
Met name de plattelandsdorpen en 
–steden lijden onder het grote aantal 
alcoholisten en in de grotere steden 
is er een toenemend aantal drugs-
verslaafden. Niet alleen (jonge) 
mannen, maar ook vrouwen wor-
den er het slachtoffer van. Hulpver-
lening is er slechts op zeer beschei-
den schaal. Gelukkig komt er een 
groeiend aantal opvangcentra, die 
hulp gaan bieden. Deze centra wor-
den gesticht op particulier initiatief 

en hebben een geweldige impact op 
degenen die ‘in de afvalput’ van de 
maatschappij terecht kwamen. Ho-
ge percentages (tot wel 95%) van 
hen worden geheel alcohol- en/
of drugsvrij. Alweer jaren geleden 
raakte onze plaatsgenoot Cor Dek-
kers betrokken bij een opvangcen-
trum (Rehabilitatie center) in de 
buurt van Minsk. Hij kwam daar in 
een barak, waar een vijftal verslaaf-
den werden opgevangen. De bege-
leiding gebeurde door twee ‘bevlo-
gen’ meiden van net 20 jaar oud, 
maar het bijzondere was, dat van het 
eerste groepje verslaafden er drie bij 
waren, die na korte tijd leiderscapa-
citeiten bleken te hebben. Zij gin-
gen naar de universiteit en werden 
geschoold om zelf leiding te kun-
nen geven aan een rehabilitatiecen-
trum. Ze zijn ware ‘ervaringsdeskun-
digen’. Het eerste centrum is tegen-
woordig overbevolkt met zo’n der-
tig mannen, die daar dag en nacht 
verblijven gedurende een jaar lang. 
En inmiddels zijn vanuit dit centrum 
nog drie centra bij grote steden als 
Vitebsk en Mogelev geopend. Nog 
maar enige jaren geleden kwam het 

verzoek of het mogelijk was de fi-
nanciering te regelen voor de reali-
sering van een uitdeuk- en spuitga-
rage. Mede dankzij een subsidie van 
de Stichting Ontwikkelingssamen-
werking Aalsmeer kwam de garage 
tot stand. De leiding ervan werd ge-
nomen door een ex-drugsverslaaf-
de die buitengewone bekwaamheid 
had ontwikkeld om gekreukelde au-
to’s om te toveren tot glimmende, als 
nieuw uitziende automobielen. 
Dit bleef in de buurt waar het cen-
trum staat niet onopgemerkt. Steeds 
meer autobezitters weten de plaats 
te vinden. Het probleem is echter, 
dat er slechts aan één auto tegelijk 
kan worden gewerkt. Neveneffecten 
van de bouw zijn, dat de (ex-)ver-
slaafden niet alleen een vak gron-
dig leren, maar dat ze ook voor het 
centrum enige inkomsten genereren 
om dichter bij het punt te komen, 
dat het selfsupporting zal worden. 
Bij het laatste bezoek aan het cen-
trum in oktober werd aan Cor Dek-
kers en zijn team gevraagd of ze op-
nieuw een beroep mochten doen op 
hun hulp, zodat ze een tweede ga-
rage zouden kunnen bouwen en 
deze keer met een ‘smeer’ kuil er-
in, zodat ook onder de auto’s kan 
worden gewerkt. Dit gaat in de ‘ou-
de’ garage nog liggend op de rug. 
De uitvoering van de plannen moe-
ten ruim 8.000 euro gaan kosten. Dit 

bedrag is voor het centrum een on-
overkomelijke barrière om tot reali-
sering te komen. Inmiddels is door 
werving een bedrag van 3.500 eu-
ro binnengekomen. De hoop is ge-
richt op Aalsmeer. Mogelijk zijn er 
belangstellenden (bedrijven of par-
ticulieren), die dit een mooi pro-
ject vinden om in te investeren. Een 
overschrijving van welk bedrag dan 
ook naar bankrekening NL29RABO 
0300180195 ten name van Stichting 
GA, Aalsmeerderbrug zou gewel-
dig zijn. Ook kan rechtstreeks con-
tact worden opgenomen met Cor 
Dekkers, telefoon 0297-326353. Hij 
wil het hele project graag toelichten 
met inzage van tekening en begro-
tingsspecificaties. 

From Africa 
with love
Amstelland – Op dinsdag 11 febru-
ari van 20.15 tot 22.00 uur organiseert 
de Bibliotheek Amstelland in samen-
werking met Art Partner en OA-Cul-
tureel From Africa with Love, een lek-
kere, creatieve en inspirerende avond. 
Cathal McKee neemt bezoekers mee 
in een inspirerende lezing en inter-
viewt Mariette de Haan van From Af-
rica with Love over Zuid-Afrika en 
het spotten van nieuw design talent. 
Daarna kan kennis gemaakt worden 
met de ontwerpen en met Afrikaanse 
wijnen. Kaarten zijn te bestellen in de 
bibliotheken van Amstelland of online 
via www.debibliotheekamstelland.nl.

Vakantie gastouders gezocht
Aalsmeer - Europa Kinderhulp 
zoekt vakantie gastouders die een 
vakantiekind drie weken een onbe-
zorgde vakantie willen geven. Het 
gaat om kinderen die opgroeien in 
moeilijke gezinssituaties. Kinderen 
uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk 
en Nederland. De kinderen, in leef-
tijd van 5 tot en met 12 jaar, komen 
in de eerste plaats naar Nederland 
om even weg te zijn uit hun thuis-
situatie. Gewoon meedraaien in een 
gezin is voldoende. Gewoon thuis 
in uw eigen achtertuin. Met zo wei-

nig kunt u zoveel betekenen. Deze 
ervaring is zo bijzonder, dat neemt 
niemand ze af. Geen dure uitjes of 
luxe fratsen, maar gewoon een va-
kantieperiode waarin rust, structuur, 
aandacht en geborgenheid centraal 
staat. Durft u de uitdaging aan voor 
de komende zomervakantie? Ou-
ders met of zonder kinderen kun-
nen zich aanmelden via
 www.europakinderhulp.nl of neem 
telefonisch contact op met Gert Pool 
via 023-5272560 of Elly Dantuma via 
0251-238407.

André en Ruud maandag 
te gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Zoals wekelijks, is er 
ook komende week ook weer veel 
te beleven in de uitzendingen van 
Radio Aalsmeer. 
Op maandag 27 januari zijn er we-
derom twee interessante Aalsmeer-
ders te gast bij de lokale omroep. 
In ‘Door de Mangel’ is The Beach-
eigenaar Ruud Vismans de een-
entwintigste gast die aan de tand 
wordt gevoeld. In het programma 
‘De Top 10 van’ mag AH-er André 
Alders zijn tien favoriete nummers 
ten gehore brengen. Aalsmeer Ac-
tueel gaat vanaf 1 februari uitge-
breid aandacht besteden aan de ge-
meenteraadsverkiezingen. Alle poli-
tieke partijen zullen meewerken aan 
deze unieke serie van totaal zeven 
programma’s van 14.00 tot 16.00 
uur. Wekelijks zullen de Aalsmeer-
se politieke partijen debatteren over 
uiteenlopende onderwerpen. Luis-
teraars kunnen ook vragen stellen, 
telefonisch via 0297-325858 of per 
e-mail: studio@radioaalsmeer.nl.

Moorkoppen voor Kika
Afgelopen maandag namen ook 
weer twee interessante Aalsmeer-
ders plaats achter de microfoon. In 
‘Door de Mangel’, gepresenteerd 
door zus en broer Mylène en Elbert 
Huijts, heeft discjockey en Hedera-
kweker Kees Markman verteld over 

zijn jeugd, zijn eigen bedrijf en zijn 
vele hobby’s. Kees had een doos 
moorkoppen geregeld, die langsge-
bracht werden door Mike Multi en 
Sven Müller. Dit allemaal om de ac-
tie Müllers Multi Moorkop om geld 
op te halen voor KIKA kracht bij te 
zetten. Radio Aalsmeer is te beluis-
teren op 105.9 FM en de kabel op 
99.0 FM. Ook kan geluisterd worden 
via de livestream op internet: www.
radioaalsmeer.nl. Uitzending ge-
mist? Het programma is na te luiste-
ren via de website van de lokale om-
roep. Het bezoekadres van de studio 
is: Van Cleeffkade 15 in de Crown 
Business Studio’s.

Cultureel Magazine
Het programma van deze week is 
‘Cultureel Magazine’. Dit is een in-
formatief programma waarin in-
formatie gegeven wordt over aller-
lei culturele zaken die Aalsmeer-
ders bezighouden. Als er maar iets 
gebeurt op het culturele vlak, dan 
hoort u het in dit programma in 
de vorm van interviews, reporta-
ges, nieuwsberichten, etc. Informa-
tie aanleveren kan via: info@radio-
aalsmeer.nl. Het programma wordt 
iedere zaterdagmiddag tussen 13.00 
en 14.00 uur uitgezonden en de ma-
kers zijn moeder en dochter Joke en 
Mariëlle Wegman.

Bingo met de Zonnebloem

Deelnemen aan optocht nog mogelijk!

Carnaval in Poelgilderdam
Kudelstaart - Van 27 februari tot en 
met 5 maart is het weer carnaval in 
Kudelstaart. Dit jaar dompelt Poel-
gilderdam zich in de feestvreug-
de onder het thema ‘Carnaval Anno 
2033’.Voor het eerst gaat Prins Edu-
ard den Eerste de geordende chaos 
leiden. Samen met zijn Raad van Elf 
heeft hij de nodige voorbereidingen 
getroffen voor een gezellige carna-
valsweek voor jong en oud. 

De grote optocht gaat zondag 2 
maart om 12.11 uur van start bij 
het dorpshuis. Opgeven voor deel-
name aan de optocht kan nog tot 8 
februari via info@pretpeurders.nl, 
maar langs de weg kijken en daar-
na meefeesten in de dorpstaveerne 
is natuurlijk ook heel gezellig. Zater-
dagmiddag 1 maart staat geheel in 
het teken van de kindercarnaval. 

Om 13.01 uur kan alle jeugd zich 
verzamelen op de parkeerplaats 
achter De Dorpstaveerne. Van-
af daar gaat de stoet met versierde 
wagens en fietsen naar de woon-
wijk De Rietlanden, waar omstreeks 

13.41 uur ballonnen worden opge-
laten. Daarna gaat de kindermiddag 
verder in De Dorpstaveerne. Deel-
name en toegang is gratis, opgeven 
is niet nodig. Kijk voor meer infor-
matie op de vernieuwde site! www.
pretpeurders.nl.

Op reis met 
de OVAK
Aalsmeer - Op donderdagmid-
dag 30 januari komt Wim Veelen-
turf, lid van de reiscommissie van 
de OVAK, een fotopresentatie to-
nen van de reizen die door de OVAK 
zijn georganiseerd. Hij zal onder an-
dere mooie opnames van het be-
zoek aan de Floriade, de Mander-
veens Aardbei en van de dagtoch-
ten, gemaakt in 2013, laten zien. Na 
de pauze vertoont hij de fotoshow 
van zijn rondreis door Australië. De 
middag wordt gehouden in buurt-
huis Hornmeer in de Roerdomplaan 
3 en begint om 14.00 uur. 

Spetterende Rode Kruis disco 
voor mensen met beperking

Aalsmeer - Vrijdag 10 januari stond 
de dansvloer vol met zeer netjes ge-
klede discogangers. 100 mensen 
met een verstandelijke beperking 
en hun begeleiders genoten name-
lijk van een geslaagde Rode Kuis dis-
co in Feesterij de Bok. Het disco gala 
werd georganiseerd door het Jonge-
ren Rode Kruis Aalsmeer en Uithoorn 
en verschillende scholieren en jonge-
ren uit de omgeving van Uithoorn en 
Aalsmeer hielpen mee bij deze feest-
avond. De gasten kwamen uit de om-
geving en waren thuiswonend of 
woonden in woonvoorzieningen van 
Ons Tweede Thuis, de woonstichting 
voor mensen met een verstandelij-
ke beperking. De disco had als the-
ma gala en dat was aan de kleding 
van de gasten te zien. Iedereen had 
heel veel moeite gedaan om er op zijn 
of haar ‘Nieuwjaars-best’ uit te zien. 
Al snel begonnen alle gasten te dan-
sen op de muziek van de huis-dj van 
Feesterij de Bok. De sfeer zat er gelijk 
goed in. Daarna maakte de bekende 
Uithoornse zanger Harm er een waar 
feest van. Op zijn Hollandse meezin-
gers werden vele polonaises gelopen. 
De gasten zongen fanatiek met Harm 
mee. De rest van de avond draaide 
de dj populaire muziek en van het en-
thousiaste publiek mag hij de volgen-
de keer zeker terugkomen. Hanneke 

– een van de gasten – had het erg 
naar haar zin: “Er was goede muziek, 
een leuke sfeer en ik vind het heel 
leuk dat een disco voor mensen met 
een beperking wordt georganiseerd.” 
Meerdere keren gingen schalen rond 
met daarop diverse snacks. De dis-
cobezoekers waren niet weg te slaan 
van de dansvloer. En met reden, want 
de beste dansers wonnen een prijs. 
Helemaal blij en al uitkijkend naar de 
volgende activiteit gingen de mensen 
huiswaarts. Later dit jaar volgt nog 
een gezellige discoavond vol muziek 
en dans. Het Jongeren Rode Kruis 
bedankt alle gasten, Feesterij de Bok, 
zanger Harm en alle vrijwilligers voor 
het mede mogelijk maken van deze 
geweldige avond.

Vrijwilligers gezocht
Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog 
jongeren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten om mensen te 
helpen, bijvoorbeeld in het kader van 
de Maatschappelijke Stage. Wil jij het 
Jongeren Rode Kruis helpen bij acti-
viteiten voor ouderen of mensen met 
een beperking of wil je meer informa-
tie over wat het Jongeren Rode Kruis 
doet? Mail naar jongerenrodekruis@
hotmail.nl, of kijk op facebook of twit-
ter. 
Jeroen Heimeriks

Schaatsen slijpen en mutsen 
breien door IJsclub Uiterweg
Aalsmeer - Ter gelegenheid van het 
125-jarig bestaan van IJsclub Uiter-
weg is in de Historische Tuin een over-
zichtstentoonstelling ingericht. De 
tentoonstelling is op de zondagmid-
dagen 26 januari, 2 en 9 februari van 
14.00 tot 17.00 uur voor iedereen gra-
tis toegankelijk. Afgelopen zondag 
was de eerste van de vier zondagmid-
dagopenstellingen. Diverse bezoekers 
kwamen langs om nog eens rustig 
de tentoonstelling te bekijken. Maar 
ook vanwege de films en foto’s wel-
ke in het veilinggebouw vertoond wer-
den. Er zijn weer diverse stukjes neer-
gelegd van de legpuzzel met een af-
beelding van ouderwetse ijspret. Bur-
gemeester Jobke Vonk kwam ook nog 
even langs en overhandigde het be-
stuur een enveloppe met inhoud. Het 
bestuur was hierdoor blij verrast. Zo-
lang er nog geen serieuze koude-aan-
val te verwachten is, worden alterna-
tieven bedacht voor deze jubileum-
winter. Komende zondag gaan enke-
le bestuursleden een demonstratie 
schaatsen slijpen geven. Mocht u bot-
te schaatsen hebben, dan kunt u deze 
ter plekke laten slijpen, zodat u bij de 
eventueel komende ijsperiode direct 
uw geslepen schaatsen onder kunt 
binden. Ook zal een aantal leden de 
zondagmiddag al breiend doorbren-
gen. Een mooie ijsmuts of warme sjaal 
komt altijd van pas. Verder is natuurlijk 
de tentoonstelling weer te bezichtigen 
evenals de foto’s en films te bekijken 
zijn. En de legpuzzel wacht op een ver-
der vervolg. Het boekje ‘125 jaar IJs-
club Aalsmeer’ krijgt men mee als her-

innering aan het jubileum. 

Speurtocht en films
Voor zondag 2 februari staat een spel-
letjesmiddag in de planning, even-
als een speurtocht voor kinderen. De 
antwoorden op de vragen zijn te vin-
den in de tentoonstellingsruimte. Zon-
dagmiddag 9 februari zal in het teken 
staan van nostalgische films en foto’s 
welke in het veilinggebouw worden 
gedraaid. Dit is tevens de laatste mid-
dag dat de tentoonstelling te bezichti-
gen is. De toegang is alle zondagmid-
dagen gratis en de bezoekers worden 
getrakteerd op, hoe kan het ook an-
ders, warme chocolademelk.
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Lidl aan de Stationsweg is 
vragen om moeilijkheden!
In oktober heeft de gemeente een 
ontheffing afgegeven voor een dis-
counter in de nieuwbouwhoek Zijd-
straat en Dorpsstraat. Er hadden al 
gesprekken plaatsgevonden tus-
sen de aannemer en de Lidl en van-
wege de komst van de supermarkt 
werd besloten om de buitenruimte 
aan te passen. Maar de Lidl had be-
gin augustus al de bouwtekeningen 
klaar voor nieuwbouw aan de Stati-
onsweg 6. Dat de aannemer teleur-
gesteld is, is nogal zacht uitgedrukt.
Volgens mij is hij gewoon genaaid, 
om het maar op zijn Aalsmeers te 
zeggen. Nu zit ik hier niet voor de 
aannemer, maar waar ik me wel zor-
gen over maak is het begin van de 
Zijdstraat. Ga eens kijken wat er al 
leeg staat, een nieuwe trekker op de 
hoek zou een krachtig impuls ge-
ven. Nu loopt er bijna geen hond 
en als men niet oppast komt er nog 
meer leegstand en zal de verpaupe-
ring toeslaan.
En dan het plan van de Lidl op de 

Stationsweg. Wat een draak van een 
gebouw. Aan de kant van de Stati-
onsweg krijgen wij een hoge zwar-
te gevel met een dak van metalen 
velsdakprofielen en aan de achter-
kant komen meer dan 100 parkeer-
plaatsen. En er is maar één ontslui-
ting en die is op de Uiterweg. Ieder-
een weet dat het nu al veel te druk 
is op de hoek Uiterweg, Grundel-
weg, Stationsweg en Van Cleeffka-
de. Als ook nog alle auto’s die naar 
en van de Lidl gaan er nog bij ko-
men, wordt het helemaal een puin-
hoop. En dan heb ik het nog niet 
eens over de grote vrachtauto’s, die 
met geen mogelijkheid de bocht in 
één keer kunnen maken. Dit is ge-
woon vragen om moeilijkheden.
En ander aspect is dat één van de 
mooiste doorkijkjes van Aalsmeer 
zal verdwijnen: Het uitzicht kijkend 
vanaf de Baardsebrug richting de 
Westeinderplassen. Hoeveel foto’s 
er al niet zijn gemaakt door toeris-
ten en ook Aalsmeerders, want het 

ingezonden is echt een plaatje! Als de Lidl zijn 
zin krijgt, komen er over de hele 
lengte van de Brandewijnsloot au-
to’s te staan tot aan het water. Ik no-
dig burgemeester, wethouders en 
alle raadsleden van Aalsmeer uit om 
eens te komen kijken vanaf de brug 
wat er voorgoed verloren dreigt te 
gaan. Dit hoort eigenlijk een be-
schermd dorpsgezicht te zijn.
Maar als men toch wat anders wil 
met het gebouw en de gronden van 
de Rabobank aan de Stationsweg: 
Graaf het af. Je creëert hiermee ein-
delijk een binnenhaven in het cen-
trum van Aalsmeer. Je hoeft niet 
meer om te varen om met je grote 
boot boodschappen te doen, maar 
kan zo vanaf de Westeinderplassen 
het centrum in varen. Zet er des-
noods nog een mooi restaurant bij 
met een terras aan het water en zo 
haal je eindelijk het water en de toe-
risten het centrum binnen. Natuur-
lijk is dit een grote investering, maar 
dit zal de laatste kans zijn om het 
centrum met de Westeiderplassen 
te verenigen. Zo een kans mag en 
kan je niet laten lopen! En de Lidl? 
Die kan gewoon naar het begin van 
de Zijdstraat, de voorbereidingen 
zijn al getroffen.
 
Marcel Maarse
Uiterweg 24
marcelmaarse@hotmail.com

Poging inbraak 
in woningen

Aalsmeer - Tussen vrijdag 17 
en zondag 19 januari is gepro-
beerd in te breken in een wo-
ning in de Freesialaan. De die-
ven hebben geprobeerd toe-
gant tot het huis te krijgen via 
zowel de achterzijde als via het 
raam voor. Er zijn braaksporen 
aangetroffen. Het is niet gelukt 
de woning te betreden. Bij een 
poging is het ook gebleven bij 
een huis in de Spoorlaan. Op 
zaterdag 18 januari is tussen 
één uur in de middag en elf 
uur ‘s avonds geprobeerd in te 
breken. Op alle konijnen zijn 
braaksporen aangetroffen.

Auto snel weg!
Aalsmeer - Op vrijdag 17 ja-
nuari is tussen kwart voor drie 
en vier uur in de middag een 
auto gestolen vanaf de gro-
te parkeerplaats aan de Bos-
randweg, nabij de Rietwijker-
oordweg. De eigenaar had zijn 
hond uitgelaten in het bos en 
ontdekte bij terugkomst een 
lege parkeerplaats. De gesto-
len auto is een Mercedez Benz 
906, grijsblauw van kleur met 
kenteken 58-VBK-2.

Hennepkwekerij 
Ringvaartzijde

Aalsmeer - Op vrijdag 17 ja-
nuari tussen elf en twaalf uur 
in de ochtend zijn agenten een 
woning binnen gedrongen in 
de Ringvaartzijde. Het vermoe-
den bestond dat van het huis 
een hennepkwekerij was ge-
maakt. In de woning zijn 131 
hennepplanten en 36 glas-
wolbakken met hennepstekjes 
aangetroffen. Alle planten zijn 
vernietigd en de apparatuur is 
in beslag genomen. Een 35 ja-
rige man uit Rosmalen is aan-
gehouden. Hij is overgedragen 
aan de politie Kennemerland. 

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Op donderdag 16 
januari is tussen zes en acht 
uur in de avond een fiets ge-
stolen vanuit de Einsteinstraat 
in Kudelstaart. Het betreft een 
Batavus Entrada, blauw van 
kleur en het serienummer ein-
digt op 037. Vanuit de Opheli-
alaan is vrijdag 17 januari tus-
sen één en half vier in de mid-
dag eveneens een fiets gesto-
len. Iemand is er vandoor ge-
gaan op de zwarte Opoefiets, 
type Aldo Cargo met serienum-
mer eindigend op 5-12.

Hulp na val
Aalsmeer - Op zaterdag 18 ja-
nuari rond half elf in de mor-
gen zijn de hulpdiensten ge-
beld voor een onwel geworden 
inwoner in de Geraniumstraat. 
De 85 jarige bewoner bleek ge-
vallen te zijn in de keuken. Am-
bulancemedewerkers hebben 
de man thuis behandeld. Hij 
hoefde niet naar het zieken-
huis.

Teveel alcohol
Aalsmeer - Om zeven uur in 
de ochtend van zaterdag 19 ja-
nuari kreeg de politie een mel-
ding dat er een onwel per-
soon zat in de Marktstraat. De 
23 jarige bleek echter te diep 
in het alcoholglaasje gekeken 
te hebben. Hij is wakker ge-
maakt en is vervolgens naar 
huis gaan lopen.

Aanhouding 
na autocontrole
Aalsmeer - Op woensdag 15 
januari even over half zes in 
de middag hebben agenten ter 
controle een auto tot stoppen 
gemaand in de Ophelialaan. 
In de wagen met Engels ken-
teken zaten twee mannen uit 
Roemenië. Eén van de twee, 
een 46 jarige man, bleek nog 
een celstraf uit te moeten zit-
ten van 28 dagen en dient nog 
DNA af te dragen. De Roe-
meen is overgedragen en zal 
zijn gevangenisstraf alsnog 
moeten uitzitten. 

Vanavond Beraad en Raad in het gemeentehuis

Ook oprichting ondernemersfonds 
voor winkelgebied Ophelialaan
Aalsmeer - Doel is het nog aan-
trekkelijker maken van het winkel-
gebied waardoor meer bezoekers 
worden aangetrokken. In de verga-
dering van het Beraad en de Raad 
vanavond, donderdag 23 janua-
ri, komt het oprichten van een on-
dernemersfonds voor ook het win-
kelgebied Ophelialaan gebaseerd 
op een reclamebelasting aan de or-
de. Het verplicht stellen van een bij-
drage aan het ondernemersfonds 
via een verplichte bijdrage van 720 
euro per jaar heeft, volgens de be-
stuurders en het merendeel van de 
ondernemers in de Ophelialaan, het 
grote voordeel dat alle bedrijven in 
het heffingsgebied een financië-
le bijdrage leveren. Er is een peiling 
gehouden onder de op dit moment 
28 ondernemers en 78 procent van 
hen is voor het ondernemersfonds. 
Een ondernemer heeft tegen de in-
voering gestemd en vijf hebben niet 
gestemd. “Voor de invoering is dus 
ruim voldoende draagvlak”, conclu-

deert het college in het voorstel aan 
de raad. De bedoeling is dat het on-
dernemersfonds jaarlijks een subsi-
dieverzoek in gaat dienen voor het 
verkrijgen van de gelden die zijn ge-
ind via de reclamebelasting. Hier-
door is er inzicht of de gelden wor-
den besteed conform de afspraken. 
Een groot voordeel van het onder-
nemersfonds is dat alle onderne-
mers in het winkelgebied samen be-
palen hoeveel en in wat er extra ge-
investeerd gaat worden. Bij deelna-
me van alle ondernemers ontstaat 
er een jaarbudget van circa 20.160 
euro. In samenwerking met de Ka-
mer van Koophandel is een stimu-
leringsplan voor winkelgebied Op-
helialaan opgesteld. De maatrege-
len die voor nu hoog op het inves-
teringslijstje staan zijn gezamenlijke 
communicatie en promotie, aankle-
ding winkelgebied en organiseren 
van evenementen en acties. Het op-
richten van het ondernemersfonds 
voor winkelgebied Ophelialaan 

komt in de tweede vergadering, de 
Raad vanaf ongeveer 21.30 uur, als 
eerste agendapunt aan de orde. Het 
ligt in de bedoeling dezelfde avond 
tot besluitvorming over te gaan. 

Schipholparkeren
Ook ter behandeling (opnieuw) in 
de Raad: Uitvoeringsprogramma 
Woonvisie Aalsmeer, scopewijziging 
Nieuwe Aalsmeerderlaan (voorheen 
Noordvork) en herziening structuur-
visie Green Park ten behoeve van 
Schipholparkeren. De vergader-
avond begint om 20.00 uur met het 
Beraad. In deze bijeenkomst wordt 
gesproken over paracommercië-
le horeca (kantines en clubgebou-
wen), legesverordening 2014 en 
planproces en werkwijze ruimtelijke 
ontwikkelingen. Tussen het Beraad 
en de Raad wordt een korte onder-
breking gehouden. Belangstellen-
den zijn welkom in de raadzaal van 
het gemeentehuis op het Raadhuis-
plein.

Let op: Fraude op internet

‘Dure’ klussers in Hornmeer

Kaarten voor goed doel

Aalsmeer - Zowel bedrijven als 
particulieren worden helaas af en 
toe opgeschrikt door ongebruikelij-
ke verzoeken van banken. Met na-
me als gevraagd wordt om de pin-
code, moet een belletje gaan rinke-
len, want de pincode is persoonlijk 
en deze heeft een bank niet nodig 
om opdrachten van betalingen uit te 
voeren. Niet op ingaan, gewoon in 
de prullenbak mikken. Nieuw sinds 
nu een kleine twee weken zijn re-
keningen namens incassobureaus 
wegens nog niet betaalde rekenin-
gen bij bekende internetbedrijven. 
De betalingsherinneringen zijn veel-

al aanzienlijke bedragen met mini-
maal drie nullen. Natuurlijk weten 
bedrijven en particulieren wat, waar 
en voor hoeveel ze iets aangeschaft 
hebben via internet. Ook in dit ge-
val: Niet ingaan op de bedreiging, 
eventueel telefonisch navraag doen, 
maar daarna: hop de prullenbak in. 
Grote bedrijven regelen zelf hun be-
talingen en wanneer een incasso-
bureau ingeschakeld gaat worden 
wegens uitblijven, wordt dit altijd 
eerst kenbaar gemaakt. Er zijn spe-
ciale sites waar aangifte gedaan kan 
worden van internetfraude. Melding 
doen bij de politie kan eveneens.

Aalsmeer - Op donderdag 16 janu-
ari is bij de politie melding gedaan 
dat in de Hornmeer twee heren ac-
tief huis aan huis hun klusdiensten 
aanboden. De twee wilden voor een 
zacht prijsje de dakgoot schoon ma-
ken. De mannen hadden een ‘fol-
der’ van hun bedrijf bij zich. Hieruit 
bleek dat ze maar liefst 180 kilome-
ter naar Aalsmeer waren gereisd om 
hun diensten aan te bieden. De po-
litie weet uit ervaring dat ‘goedkope 
klusjes’ meetal eindigen in een pe-
perdure rekening. In het geval van 
het schoon maken van de goten zou 
het eindbedrag wel eens hoog op-
gelopen kunnen zijn, omdat de goot 
lek bleek te zijn of er ook andere 
werkzaamheden zijn verricht. Ver-

leden jaar zijn enkele inwoners de 
dupe geworden van een groep En-
gelse mannen die een aanbod deed 
voor het tegen een zacht prijsje as-
falteren van de oprit. Voor 300 euro 
zou de oprit van een nieuwe asfalt-
laag worden voorzien. Later bleek 
dit bedrag te gelden per vierkan-
te meter. De gepresenteerde reke-
ningen zijn veelal niet te betwisten, 
mede vanwege een vaak agressie-
ve benadering van de klussers. Tip 
van de politie: Neem voor klusjes in 
en om het huis contact op met een 
lokaal klussen-, loodgieters- of ho-
veniersbedrijf. Wel zo vertrouwd en 
geen peperdure rekeningen waar-
voor in eerste instantie een ander of 
nog geen bedrag was afgesproken.

Aalsmeer - Een keer per jaar ko-
men de vaste kaarters van buurt-
vereniging Hornmeer en veelal ook 
veel belangstellenden bijeen om 
een avondje te klaverjassen en jo-
keren voor een goed doel. Afgelo-
pen vrijdag 17 januari zat de vereni-
gingsruimte in buurthuis Hornmeer 
weer bommetje vol. De speelavond 
kende een gezellig verloop met ho-
ge puntentotalen, maar het belang-
rijkste: Met een mooie opbrengst 
voor dit keer het Rode Kruis afdeling 

Aalsmeer. Voorzitter Cor Knol van 
de buurtvereniging mag het mooie 
bedrag van 200 euro aan het Rode 
Kruis overhandigen. De buurtver-
eniging kijkt met trots terug op een 
heel geslaagde avond. Volgend jaar 
wordt er voor een ander goed doel 
gekaart. De koppelkaartavond is ge-
wonnen door Siem Burgers en Ben 
Johannessen met 5628 punten, op 
twee Joop Biesheuvel en Dick van 
Dam met 5391 punten en op drie 
zijn Kluinhaar en De Vries geëin-

Zorgvoorelkaar voor vrijwilligerswerk

Wethouder serveert lunch
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 17 
januari heeft wethouder Ad Ver-
burg van Zorg en Welzijn geholpen 
met het verzorgen van de lunch in 
het Ontmoetingscentrum. Hij had 
zich eerder dit jaar al ingeschreven 
op de site www.zorgvoorelkaar.com 
voor vrijwilligerswerk. Hier was ge-
lijk een match te maken met de vrij-
willigersfunctie bij de Ontmoetings-
groep voor mensen met demen-
tie. Het zorgcentrum Aelsmeer waar 
het ontmoetingscentrum onder valt 
geeft aan dat er altijd nog meer vrij-
willigers nodig zijn om met cliën-
ten te wandelen of te helpen met de 
lunch bijvoorbeeld. Wethouder Ver-
burg: “De ontmoetingsgroep voor 
mensen met dementie is met acht 
begonnen, maar nu zijn het er al ze-
ventien. Ook door de vergrijzing zijn 

er steeds meer mensen die dit nodig 
hebben. Het is het belangrijk werk. 
Het is een grote ontlasting voor 
de mantelzorgers, dit zijn de men-
sen die ze verzorgen zoals de part-
ner of kinderen als de cliënten hier 
zijn. Ook is het belangrijk om men-
sen met dementie actief te houden. 
Ze krijgen hier een heel program-
ma. Ook het nieuwe Inloopcen-
trum doet belangrijk werk. Hier ko-
men mensen die nog geen diagno-
se dementie hebben, maar wel der-
gelijke symptomen.” De wethouder 
vervolgt: “De gemeente Aalsmeer is 
een hechte gemeenschap waar veel 
vrijwilligerswerk wordt gedaan. Toch 
zijn er veel mensen die niet weten 
waar ze terecht kunnen met hun 
hulpvraag. Ditzelfde geldt voor men-
sen die een ander willen helpen. De 

initiatiefgroep Aalsmeer voor Elkaar 
is met dit vraagstuk aan de slag ge-
gaan. Door het gebruik van de web-
site ontstaat een actueel overzicht 
van de vraag naar en het aanbod 
van hulp in Aalsmeer en kan een 
nieuwe én jongere groep vrijwilli-
gers worden bereikt. Elke vrijwilliger 
is belangrijk. Ze kunnen dan ook 
inschrijven voor korte of eenmalig 
klussen. Iets wat hard nodig is, ge-
zien de versobering die per 1 janu-
ari 2015 op ons afkomt. De websi-
te Zorgvoorelkaar.com is een soort 
marktplaats voor vrijwilligerswerk.”
Zorgvoorelkaar.com/Aalsmeer is 
een initiatief van de projectgroep 
Aalsmeer voor Elkaar. Hierin zijn het 
Rode Kruis Aalsmeer, het ouderen-
werk Vita welzijn en Advies, de CA-
MA gemeente Aalsmeer, Mantel-
zorg Steunpunt en Welzijn Aalsmeer 
vertegenwoordigd. De projectgroep 
Aalsmeer voor Elkaar staat onder 
leiding van de vrijwilligerscentrale 
Aalsmeer.

Ineke Dienske-Meijer koninklijk 
geëerd voor inzet korfbalclub 
Aalsmeer - Voor een tientallen ja-
ren actieve periode van vrijwilligers-
werk voor korfbalvereniging Oran-
je-Nassau in Amstelveen, is Ine-
ke Dienske-Meijer afgelopen za-
terdag benoemd tot lid in de orde 
van Oranje-Nassau. Burgemeester 
Vonk-Vedder van Aalsmeer roemde 
haar om haar veelzijdigheid: geen 
werk was haar teveel, een voorbeeld 
voor velen. Ineke Dienske-Meijer 
werd als inwoner van Aalsmeer ko-
ninklijk onderscheiden voor haar 
onbaatzuchtige inzet voor de Am-
stelveense korfbalvereniging Oran-
je-Nassau. Bij uitzondering droeg 
burgemeester Vonk de officiële 
ambtsketen buiten de Aalsmeer-
se gemeentegrenzen (de versierse-
len werden overhandigd in sport-
hal De Pijp in Amsterdam) om me-
vrouw Dienske-Meijer te lauweren 
namens Koning Willem-Alexander. 

Klussen en commissies
Ineke Dienske-Meijer is 60 jaar lid 
van ACKV Oranje-Nassau, als vrij-
williger is ze actief sinds 1963 als 
trainer en sinds 1964 als bestuurder. 
Later ook nog als lid van vele com-
missies. De barcommissie, de feest-
commissie, de oliebollencommis-

sie, de bazaarcommissie, de kanti-
necommissie, de financiële commis-
sie. Mevrouw Dienske-Meijer regel-
de het vervoer naar sportclubs, or-
ganiseerde het wedstrijdsecretari-
aat en sinds enkele jaren het vetera-
nenweekend. Vonk-Vedder: “U hielp 
ook jaren en jarenlang mee bij de 
jeugdkampen, organiseerde mede 
het binnen de club beroemde He-
melvaartstoernooi en de sportdag 
voor verstandelijk gehandicapten. 
En u bent nog steeds enkele dagen 
per week in dit clubhuis te vinden. 
Daarnaast speelde u zelf bij de as-
piranten tot en met de senioren. We 
spreken over diep in de vorige eeuw 
(begin jaren zestig) toen velen hier 
aanwezig nog geeneens geboren 
waren. Door uw vrienden hier bij de 
club wordt u geroemd. Om uw vast-
beradenheid, om uw tomeloze inzet 
voor de club. Maar ook omdat u een 
‘aardig en lief mens’ bent. Iemand 
vertelde: Het is een vrouw uit dui-
zenden die voor mijn leven enorm 
veel plezier heeft opgeleverd en 
waar ik heel veel van geleerd heb, 
op allerlei gebied. Is dat niet het 
mooiste compliment dat een mens 
kan krijgen? Dat anderen van je ge-
leerd hebben.”

digd met 5347 punten. De poedel-
prijs is uitgereikt aan Fred Maas en 
Piet Gortzak met 3523 punten. Ko-
mende vrijdag 24 januari is er weer 
gewoon kaarten, aanvang 20.00 uur, 
zaal open om 19.30 uur. Iedereen 
is van harte welkom in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Nieuwjaar met 
PvdA Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 30 ja-
nuari houdt de PvdA voor haar le-
den en voor belangstellenden een 
nieuwjaarsbijeenkomst. Hiervoor 
nodigt het bestuur een Tweede Ka-
merlid uit om met elkaar te praten 
over actuele bezuinigingen en wat 
dat betekent voor de lokale politiek. 
Tevens wil de partij van gedachten 
wisselen over de principes van de 
Sociaal Democratie. De avond be-
gint om 20.00 uur en vindt plaats 
in De Oude Veiling in de Markt-
straat. Iedereen is van harte wel-
kom. Voor vragen of nadere infor-
matie: aalsmeer.pvda.nl.

Nieuwe regels voor horeca in 
kantines en clubgebouwen
Aalsmeer - De zienswijzen inge-
diend na het collegebesluit over 
het vorstel para commerciële hore-
ca (kantines en clubgebouwen) als 
onderdeel van de nieuwe drank- en 
horecawet komen vanavond, don-
derdag 23 januari, als eerste aan de 
orde tijdens de vergadering van het 
Beraad vanaf 20.00 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis. 

Naar aanleiding van de reac-
ties heeft het college besloten de 
schenktijden van alcoholhouden-
de drank te koppelen aan een ver-
enigingsactiviteit: Een uur voor aan-
vang tot en met twee uur na beëin-
diging van de wedstrijd of bijeen-
komst, mag alcohol geschonken 
worden. Uiteraard niet aan minder-
jarigen (tot en met 18 jaar) en lie-
ver niet als 25 procent of meer van 
de aanwezigen in de accommodatie 
minderjarig is. Het beleidsvoorstel 

paracommercie is overigens slechts 
een onderdeel van het gemeentelijk 
beleid om het alcoholgebruik on-
der jongeren aan te pakken. Naast 
handhaving en de daarbij behoren-
de maatregelen maakt preventie na-
drukkelijk onderdeel uit van het ge-
meentelijke beleid, onder andere 
middels het voeren van campag-
nes en het geven van voorlichting. 
De praktijk geeft het college overi-
gens geen aanleiding om (sport)-
verenigingen op voorhand te beper-
ken in hun vrijheden. De clubs heb-
ben laten zien op een verantwoorde 
manier met alcohol om te kunnen 
gaan. Er zijn sinds begin vorig jaar 
geen excessen waargenomen. Na 
definitieve vaststelling van de veror-
dening paracommercie gaan de be-
stuurders alle betrokkenen informe-
ren over de nieuwe regels en over 
de (incidentele) controles dit jaar op 
naleving er van. 
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Seminar Rabobank en FloraHolland
Nieuwe alternatieven voor 
Nederlandse Tuinbouw
Aalsmeer - FloraHolland, Rabo-
bank Regio Schiphol en de Innova-
tiemotor (onderdeel van de Green-
port Aalsmeer) organiseren woens-
dag 29 januari aanstaande in de 
presentatieruimte E/F bij Flora Hol-
land een seminar over de alternatie-
ven voor de sierteelt. In 2014 hoopt 
iedereen dat een periode van lang-
durige economische krimp achter 
gelaten kan worden en er een pe-
riode van (voorzichtige) groei in het 
verschiet ligt. De Nederlandse tuin-
bouw heeft behoorlijk last gehad 
van de recessie en wordt daarnaast 
geconfronteerd met almaar stijgen-
de concurrentie uit het buitenland 
in combinatie met hoge kosten voor 
de eigen bedrijfsvoering. Toch zijn er 
nog steeds mogelijkheden en kan-
sen voor ondernemers in de tuin-
bouw. Met deze alternatieven willen 
de organisatoren de sector graag in 
het begin van dit jaar in aanraking 
brengen. Een aantal deskundigen 
nemen u deze middag mee in hun 
visie, die onder leiding staat van Jan 
Driessen (Rayondirecteur Rabo-
bank Regio Schiphol). De deskun-
digen zijn: Biobased Economy door 
Ir. Daan Dijk van Rabobank Neder-
land, Wouter Verkerke van Wage-

ningen UR met als expertise Plan-
tenfysiologie en Landbouwtechniek 
in het bijzonder glastuinbouw en in-
novaties. Jan Smits van Kenniscen-
trum Planten, vanaf 1980 betrokken 
bij de duurzame ontwikkeling van 
de glastuinbouw in Nederland. En 
Prof. Dr. Michel Haring is hoogleraar 
Plantenfysiologie aan de Universi-
teit van Amsterdam en van daaruit 
ook betrokken bij het Green Scien-
ce Park in Amsterdam. De afgelo-
pen jaren is hij betrokken geraakt bij 
de Innovatiemotor van de Greenport 
Aalsmeer en heeft hij al diverse on-
dernemers op weg kunnen helpen 
met gericht advies en gezamen-
lijk onderzoek. Wilt u graag deelne-
men aan dit seminar van Rabobank 
Regio Schiphol en Flora Holland? U 
bent van harte welkom, maar graag 
even vooraf inschrijven. Informatie 
aangaande de entree en het par-
keren ontvangt u na inschrijving 
via het bijgaande mailadres: jwdon-
kers@greenportaalsmeer.nl. Ont-
vangst is vanaf 13.30 uur, het semi-
nar start om 14.00 uur. Rond 15.30 
uur wordt een korte pauze gehou-
den en uiterlijk 17.00 uur wordt af-
gesloten met een informeel samen-
zijn met borrel.

Wintersport occasionbeurs 
bij Intersport DUO
Uithoorn - Vele Nederlanders zul-
len ook deze winter weer gaan ge-
nieten van een welverdiende win-
tersportvakantie. Zorgvuldig wor-
den de diverse bestemmingen met 
elkaar vergeleken op sneeuwzeker-
heid, aanwezigheid van après-ski, 
aantal kilometers piste, etc. Het be-
langrijkste wordt echter vaak verge-
ten of pas op het laatste moment ge-
regeld. Om optimaal te kunnen ge-
nieten en om blessures te voorko-
men dient uw ski- of snowboarduit-
rusting in optimale conditie te ver-
keren. De medewerkers van Inter-
sport DUO staan voor u klaar om de 
technische staat van uw materiaal 
vrijblijvend te beoordelen. Van don-
derdag 30 januari tot en met zater-
dag 8 februari organiseert Intersport 
DUO een ski-, en snowboard-occa-
sionbeurs in filiaal Uithoorn. Gedu-

rende deze dagen wordt een groot 
aantal gebruikte ski’s, skischoenen, 
snowboards en snowboardschoe-
nen te koop aangeboden. Ook aan 
particulieren wordt de mogelijkheid 
geboden om wintersportmateriaal 
op deze beurs te koop aan te bie-
den. Alleen technisch veilig materi-
aal (geen kleding) kan worden inge-
bracht tot en met donderdag 30 ja-
nuari bij: Intersport DUO op de Zij-
delrij 7 in Uithoorn, tel. 0297-560329. 
Na controle op veiligheid van het 
materiaal wordt door de medewer-
kers, in overleg met u, de vraag-
prijs bepaald. Verkocht materiaal zal 
worden uitgekeerd in waardebon-
nen. Intersport DUO brengt verder 
geen provisie in rekening. Naast het 
occasion-materiaal vindt u tijdens 
de beurs vele aantrekkelijke winter-
sportaanbiedingen.

Wijziging organisaties Van 
Zaal, Bosman en Montera
Aalsmeer - De Nederlandse markt 
voor de bouw staat de afgelopen ja-
ren voor vele grote uitdagingen. Met 
name de utiliteitssector heeft het 
moeilijk. Dit gaat helaas niet altijd 
zonder gevolgen voor bepaalde be-
drijven. Zoals wellicht al vernomen, 
is C. & J. Bosman BV niet langer in 
staat om de bedrijfsactiviteiten zelf-
standig voort te zetten. Vanaf heden 
gaan Bosman International, Monte-
ra Techniek en Van Zaal samen ver-
der. De ‘Combined Strengths’ wa-
ren uiteraard al de basis voor eer-
dere samenwerking. De nieuwe di-
rectie, bestaande uit Marco Braam 
en Gerard en Henk Peek, streeft met 
de huidige stap een vertaalslag te 
maken naar een betere marktposi-
tie, synergievoordelen en efficiënte-

re bedrijfsvoering. De organisaties 
blijven onder hun eigen naam actief.
“In een gezamenlijke ambitie om 
een internationale speler te zijn en 
blijven in het produceren, leveren 
en onderhouden van een gecondi-
tioneerde faciliteit voor de productie 
van groenten en sierteeltproducten, 
verwachten wij met deze samen-
werking onze gezamenlijke dienst-
verlening in de glastuinbouwsec-
tor verder uit te bouwen”, aldus de 
directie in haar uitleg. Bosman In-
ternational B.V. is sinds 13 janua-
ri gevestigd in Aalsmeer met ruim 
40 medewerkers. Montera Tech-
niek B.V. werkt vanuit Pijnacker met 
8 medewerkers. En Van Zaal, geves-
tigd in De Kwakel, bestaat 45 jaar en 
heeft ruim 100 medewerkers.

Travel Counsellors beste 
reisaanbieder van 2013
Aalsmeer - Travel Counsellors is, 
volgens de consument, de beste 
reisaanbieder van 2013. Het is de 
eerste keer dat de consumenten-
prijs werd uitgereikt als onderdeel 
van de Dutch Travel Awards, waar 
ook de Verenverkiezing onder valt. 
Travel Counsellors, een franchise-
organisatie van zelfstandige reisad-
viseurs, kreeg het hoogste klantcij-
fer van alle reisaanbieders tijdens 
de strijd om deze publieksprijs. Met 
een 9,2 eindigde Travel Counsellors 
op de eerste plaats. Ruim 500.000 
consumenten gaven hun mening. 
De persoonlijke aandacht, het bie-
den van reizen op maat, het hoge 
serviceniveau voor een goede prijs, 
de leuke locaties en de ervaren reis-
adviseurs die snel reageren en met 
passie hun werk doen zijn volgens 
de consument eigenschappen die 
de prijs rechtvaardigen. Oprichter 
en directeur van Travel Counsel-

lors Fred van Eijk: “Ik ben heel erg 
trots dit te mogen delen met 140 
zelfstandige reisadviseurs en colle-
ga’s. Extra bijzonder dat het de eer-
ste keer is dat de prijs werd uitge-
reikt en dat het een consumenten-
prijs is.” In Kudelstaart is Arlette van 
der Meer-Lammers zelfstandig ad-
viseur voor Travel Counsellor.

Kuin draagt het Meer Aalsmeer 
voorzitterschap over aan Kriek
Aalsmeer - De eerste voorzitter van 
het vorig jaar opgerichte onderne-
mersfonds Meer Aalsmeer voor de 
winkeliers in het Centrum, Jeroen 
Kuin, heeft zijn functie beëindigd. 
Het stokje is overgedragen. Ed Kriek 
van de gelijknamige optiek heeft de 
voorzittershamer overgenomen. Je-
roen Kuin nam het voortouw om 
een basis te leggen voor een ster-
ker Centrum met meer uitstraling en 
opluistering van het winkelgebied en 
meer saamhorigheid onderling. “Er is 
een basis gelegd die bij kan dragen 
aan een beter en sterker Centrum”, 
aldus Kuin in een memo aan alle col-
lega-ondernemers. “Ik heb mijn taak 
vervuld en mijn bijdrage geleverd en 

kijk tevreden terug op het eerste jaar 
van het fonds. Nu is het aan de on-
dernemers van het centrum zelf om 
deze opdracht voort te zetten en om 
samen de kansen te grijpen voor de 
toekomst.” 
Onder voorzitterschap van Jeroen 
Kuin zijn de straten in het centrum 
opgefleurd met hanging baskets, is 
rond de kerstperiode gezamenlijke 
feestverlichting ingehuurd en zijn di-
verse acties voor het winkelend pu-
bliek, evenals voor de jongste bezoe-
kers, georganiseerd. Voor Valentijn 
op 14 februari gaat Meer Aalsmeer 
zeker weer van zich laten horen mid-
dels leuke acties en traktaties voor 
de bezoekers aan het Centrum.

Gratis inschrijven, proefles vrijblijvend

Fit en relaxed het nieuwe 
jaar in met Tacoyo
Aalsmeer - Fit en relaxed het nieu-
we jaar in met Tacoyo kan sinds 13 
januari elke maandagavond van 
19.15 tot 20.30 uur en van 20.30 tot 
21.45 uur in gymzaal de Roerdomp 
in de Roerdomplaan 1. Pure no-
nonsense, in combinatie van in- en 
ontspanning, dat is tacoyo. Nanet-
te Elfring, gecertificeerd Tacoyo on-
derwijsgevende in Aalsmeer, IJburg
en Roelofarendsveen vertelt: “Ta-
coyotraining is een conditietraining 
op muziek, maar dan gecombineerd 
met ontspanningsoefeningen. Op 
deze manier is het stressreducerend 
én conditiebevorderend. Het staat 
voor training, ademhaling, conditie, 
ontspanning, yoga en omgaan met 
stress. Tijdens een les Tacoyo bouw 
je eerst spanning op door je hevig in 
te spannen en vervolgens door rust-
gevende oefeningen en muziek die 
spanning weer los te laten. Tijdens 
de oefeningen wordt gebruik ge-
maakt van gewichtjes variërend van 
0,5 tot 3 kilogram. De les bestaat uit
zeer intensieve en energieke bewe-
gingsvormen en verhoogt daardoor 
de stofwisseling, verbrandt overtol-
lig vet en het vergroot de conditie. 
Hoewel er veel Oosterse ontspan-
ningstechnieken aan bod komen, is 
er zeker geen sprake van zweverig-

heid; Tacoyo heeft een eigentijds en 
‘Westers’ karakter. De muziek maakt 
Tacoyo echt af; deze neemt je mee 
om lekker actief te bewegen, maar 
neemt je ook mee in de ontspan-
ning. Ik krijg er echt een kick van als 
mensen een tijd niet gesport heb-
ben, of druk zijn op het werk en ze 
me na de les vertellen dat ze ‘herbo-
ren’ uit de les komen, zich weer echt
fit voelen en zo lekker slapen daar-
na! Dat is voor mij iedere keer weer 
een bevestiging dat het werkt! De 
lessen duren een uur en een kwar-
tier en zijn een verrassende mix van 
inspanning en heerlijke rust. Ik heb 
mannen en vrouwen in de les van 
alle leeftijden en van verschillende 
fitheidsniveau’s. Iedereen kan het 
namelijk op zijn eigen niveau uit-
voeren. Je hoeft bijvoorbeeld ook 
geen gevoel voor ritme te hebben. 
Verder is Tacoyo natuurlijk gewoon 
leuk!” 
Gun jezelf een fit en ontspannen 
gevoel en kom meedoen. Gratis in-
schrijven én een vrijblijvende proef-
les, geef je dus nu op! Voor meer in-
formatie, zie www.tacoyo.nl. Voor 
vragen kan contact opgenomen 
worden met Nanette Elfring via mail: 
n.elfring@tacoyo.nl of telefonisch 
via 06-37324261.

Sterk merkenpakket bij Lutz
Streek - Wie denkt dat het onmo-
gelijk is om in deze tijd succesvol 
een modezaak te runnen heeft het 
mis. Het 33 jarige echtpaar Hanne-
ke Lutz en Jasper Verhoek leiden 
sinds vorig jaar samen het 110 ja-
rige Lutz. Het geheim van hun suc-
ces, 1000 vierkante meter vloerop-
pervlak voorzien van een sterk mer-
kenpakket zoals onder andere Marc 
Cain, Michael Kors, Jacob Cohën en 
Canali. Daarnaast en misschien wel 
belangrijker draagt het competente, 
toegewijde en betrokken personeel 
bij aan het succes. Of het nu gaat 
om verkoopadviseurs, logistieke 
medewerkers, de afdeling e-com-
merce of om het vijf koppige atelier, 
ze ademen allemaal Lutz uit en de-
len dezelfde passie! D
at Lutz niet stil staat, wordt wel be-
wezen met de lancering van de 

nieuwe website deze week en ook 
de komst van een echte schoenen-
zaak waarmee Lutz haar schoe-
nenassortiment verdrievoudigd. 
Mooi meegenomen is de eigen par-
keerplaats van Lutz en de aanwe-
zigheid van een gezellige kinder-
hoek. Dit schaarse stukje beleving 
is te vinden aan de Herenweg 45 in 
Vinkeveen.

Riek en Michel dragen stokje over
Miriam nieuwe drijvende 
kracht op Dierenambulance
Aalsmeer - Per 1 januari zijn de be-
kende gezichten Riek en Michel ge-
stopt met hun werkzaamheden als 
medewerkers van de Dierenambu-
lance de Ronde Venen en Amstel-
land. Een nieuwe stichting met en-
thousiaste mensen heeft de werk-
zaamheden overgenomen. Miriam 
Bosman is de drijvende kracht ach-
ter de nieuwe stichting. Zij is geen 
onbekende in het lokale dierenwe-
reldje. Ze heeft al eerder op de die-
renambulance gereden en heeft 
daarnaast ook al enige jaren een 
konijnenopvang en een hondenuit-
laatservice. Naast de ritten voor die-
ren in nood is Miriam nu druk om 
(opnieuw) kennis te maken met on-
der andere dierenartsen en andere 
instanties waar de ambulance veel 

mee te maken heeft. De Dierenbe-
scherming afdeling Noord-Holland 
Zuid is erg blij dat de overdracht zo 
soepel is verlopen en dat de nood-
hulp aan de dieren in de regio op 
deze manier gewaarborgd blijft. “We 
gaan uit van een langdurige samen-
werking en hebben alle vertrouwen 
in het bestuur van de nieuwe stich-
ting”, aldus regiomanager John van 
Oossanen.

Vrijwilligers gezocht
De dierenambulance is dringend op 
zoek naar nieuwe vrijwillige chauf-
feurs voor verschillende dagen en 
dagdelen. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met 
Miriam Bosman via telefoonnum-
mer 06-20634734. 

CDA bezoekt Schinkelpolder 
Aalsmeer - Een delegatie van frac-
tie en leden van het CDA gaat vrij-
dag 24 januari op werkbezoek bij 
tuinbouwbedrijven in de Schinkel-
polder. Aanleidingen hiervoor zijn 
de discussie in de gemeenteraad 
over Schipholparkeren en de stel-
lingname van de VVD dat glastuin-
bouw in de Schinkelpolder geen 
toekomst zou hebben. Het CDA is 
het hiermee oneens. De CDA-frac-
tie heeft zich verbaasd over de stel-
lingname van de VVD dat de glas-
tuinbouw in de Schinkelpolder geen 
toekomst heeft en daardoor Schip-
holparkeren in kassen toegestaan 
zou moeten worden. Het CDA ver-
zet zich tegen deze beeldvorming en 
heeft contact opgenomen met LTO/
Glaskracht. Gezamenlijk wordt vrij-
dagmiddag 24 januari een werkbe-
zoek georganiseerd bij het recent 
gevestigde Koppe Begonia Young 
Plants en bij Carni Flora, kwekerij 
van vleesetende planten. 

Vasthouden aan plan
Het bestemmingsplan Schinkel-
polder is nog geen half jaar oud. 
Het CDA Aalsmeer en Kudelstaart 
wenst vast te houden aan de hierin 
geregelde bestemming ‘gemengde 
(glas)tuinbouw’ voor het centrum-
gebied van de Schinkelpolder. 

“We moeten oppassen dat we het 
algemeen belang van een goed ge-
outilleerd glastuinbouwgebied niet 
inwisselen voor het individuele be-
lang van een ondernemer. 
Om na een half jaar een unaniem 
vastgesteld bestemmingsplan ter 
discussie te stellen brengt ons op 
een hellend vlak naar onbehoorlijk 
bestuur”, aldus woordvoerder eco-
nomische zaken en CDA-fractie-
voorzitter Jaap Overbeek. Na afloop 
van het werkbezoek is het mogelijk 
vanaf 17.00 uur de fractie te spre-
ken in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a.

VVD: Nog zestig dagen!
Aalsmeer - “Een eerlijk verhaal”, 
dat is wat Robert van Rijn zijn toe-
spraak noemde tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van VVD Aalsmeer op 
17 januari in het Oude Raadhuis. 
Zestig dagen voor de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen in Ne-
derland kwamen de Aalsmeerse li-
beralen nog eens bij elkaar om een 
ieder het beste toe te wensen voor 
2014. In zijn speech ging lijststrek-
ker Robert van Rijn in op de nood-
zaak van ondernemerschap voor de 
economie van Aalsmeer. Daarbij be-
trok hij onderwijs, banen, wonin-
gen en de verkeersverbindingen in 
de regio. Hoofdgast van de avond 
was fractievoorzitter Cees Loggen 
van de VVD Statenfractie. Loggen 
wees de aanwezigen in zijn speech 
op de kansen en ontwikkelingen 
die er voor Aalsmeer zijn. Zo noem-

de hij de Westeinderplassen als een 
plaats waar nog veel kansen liggen. 
Na het inhoudelijke deel was het tijd 
om het glas te klinken met de aan-
wezigen en op een informele manier 
na te borrelen met elkaar. Hier werd 
nog lang doorgepraat over de ver-
wachtingen van het komende jaar 
en de terugblikken van het jaar hier-
voor. 
Foto: www.kicksfotos.nl.

Op de thee/koffie bij AB
Aalsmeer - 25 Januari is het weer 
de laatste zaterdag van de maand 
en dit betekent dat iedereen van 
harte welkom is bij de fractie van AB 
in De Oude Veiling. Onder het mot-
to ‘Op de thee bij AB’ zit de fractie 
weer klaar om uw vragen te beant-
woorden, kennis te nemen van uw 
ideeën of gewoon kennis met u te 
maken. Waarom heeft AB als eni-
ge fractie in de raad gestemd té-
gen een cadeautje van 50.000 eu-
ro voor een projectontwikkelaar? 
Of waarom zijn zij juist vóór het mo-
gelijk maken van Schipholparkeren 

in Greenpark? Maar misschien wilt 
u nu eens weten wat er nu precies 
in het programma voor 2014-2018 
staat. De fractie zit klaar om al de-
ze en andere vragen te beantwoor-
den. Natuurlijk is zij ook ten zeer-
ste geïnteresseerd in wat u nu juist 
vindt dat ontbreekt in het verkie-
zingsprogramma. Het kan natuur-
lijk ook zijn dat u gewoon wilt ken-
nis maken onder het genot van een 
lekker kopje thee of koffie. Dat kan 
allemaal zaterdag 25 januari tussen 
15.00 en 17.00 in De Oude Veiling in 
de Markstraat.

In voorjaar al buiten spelen?
Bewoners Dorpshaven denken 
mee over twee speeltuinen
Aalsmeer - Dinsdag 14 januari is 
in het gemeentehuis een inloop 
gehouden voor alle bewoners van 
Dorpshaven Noord en Zuid. Tijdens 
deze bijeenkomst konden de bewo-
ners kiezen uit verschillende opties 
voor de inrichting van twee nieuwe 
speeltuintjes in de wijk. Ook konden 
ze nog eigen wensen en initiatieven 
aandragen. Alle bewoners oud en 
jong waren voor deze bijeenkomst 
uitgenodigd. 
Ook de kinderen mochten aan-
geven waar hun voorkeur naar uit 
ging. Hier werd volop gebruik van 
gemaakt. Bij de speelplaats aan de 
Twijnderlaan vroegen de meeste 
ouders aandacht voor de veiligheid 
van de kinderen, omdat er geen 
normale veilige route voor voet-
gangers is naar de speelplaats aan 
de Twijnderlaan. Ook vroegen ze 

de hoeveelheid groen en bomen te 
verminderen om zo meer ruimte te 
hebben om te spelen en een bank-
je neer te zetten. Voor de speeltuin 
aan de Vlasakkerlaan gaat de voor-
keur uit naar een speelplek met een 
toestel waarin een glijbaan is opge-
nomen en een tafeltennistafel. Alle 
opmerkingen, wensen en sugges-
ties worden nu verwerkt waarna de 
gemeente een keuze maakt. Deze 
keuze wordt, voor aanvang van de 
aanleg van de speeltuintjes, doorge-
geven aan alle bewoners. Wethou-
der Rik Rolleman: “De planning is 
dat de speeltuinen zo snel mogelijk 
worden aangelegd. Hiervoor moet 
het weer wel meewerken. We stre-
ven ernaar dat kinderen in het voor-
jaar, als het weer beter wordt, lekker 
buiten kunnen spelen in de nieuwe 
speeltuintjes.”
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Aalsmeerse Belangen: 
‘Autonoom en betrokken’
Aalsmeer - Aalsmeerse Belangen is 
in Aalsmeer de enige onafhankelij-
ke politieke partij in de gemeente-
raad. Al meer dan dertig jaar zet AB 
zich in voor een welvarend, leefbaar 
en dorps Aalsmeer en Kudelstaart. 
Bij de vorige verkiezingen (in 2010) 
heeft Aalsmeerse Belangen zes ze-
tels in de gemeenteraad in de wacht 
gesleept. De AB-fractie heeft de af-
gelopen vier jaar onderdeel uitge-
maakt van de coalitie in de gemeen-
teraad. Lijsttrekker Gertjan van der 
Hoeven is als wethouder lid van het 
College van B&W, het dagelijks be-

stuur van Aalsmeer. Samen met zijn 
fractie heeft hij een stempel kunnen 
drukken op het beleid binnen de ge-
meente en veel beloften uit het AB 
verkiezingsprogramma kunnen re-
aliseren. Ondanks de diepe econo-
mische crisis, de problemen met de 
grote projecten Greenpark en her-
inrichting Burgemeester Kastelein-
weg (&2=1) en de ongekende be-
zuinigingen die vanuit Den Haag zijn 
doorgeschoven, is Aalsmeer de af-
gelopen jaren financieel gezond ge-
bleven. Sterker nog: door keuzes te 
maken, is fors geïnvesteerd in het 

voorzieningenniveau en de leefbaar-
heid van Aalsmeer. Een paar resul-
taten:

•	 De	 historische	 fusie	 van	 de	
Aalsmeerse voetbalverenigingen 
VVA, RKAV en JAU.

•	 de	 hervorming	 van	 het	 kunst-	
en cultuurbeleid en dan met na-
me de grote investeringen in cul-
tuureducatie.

•	 Alle	besluiten	over	 ‘de	Knip’	 zijn	
van tafel. Er ligt een totaal nieuw 
plan voor het oude N201 trace en 
alle Aalsmeerders kunnen daar-
over weer meepraten. Het onzali-
ge plan uit de periode 2006-2010 
is historie.

•	 Bijna	 alle	 bestemmingsplannen	
zijn in één collegeperiode geac-
tualiseerd en gedigitaliseerd. Een 
grote sprong voorwaarts voor de 
dienstverlening aan Aalsmeerse 
inwoners en ondernemers.

•	 De	 problematiek	 rondom	 woon-
schepen is na decennia van ver-
waarlozing opgelost.

•	 De	ingezette	ontwikkeling	op	het	
gebied van toerisme en recreatie 
in goede samenwerking met het 

De eerste 10 op de lijst van AB. Op de foto vlnr: Jop Kluis; Dirk Stoker; Hel-
ma Persoon; Frits Nisters; Dick Kuin; Rob Simoons; Luc de Horde; lijsttrekker 
Gertjan van der Hoeven; Danny Tol en René Martijn.

lokale bedrijfsleven.
•	 Een	 duidelijke	 trendbreuk	 door-

dat handhaving nu wel serieus 
en planmatig wordt opgepakt.

•	 De	 ingrijpende	 wijziging	 van	 de	
wijkaanpak waardoor de samen-
werking tussen gemeenten en 
wijkoverleggen sterk is verbe-
terd.

Vooruitblik
Het verkiezingsprogramma van 
Aalsmeerse Belangen draagt de ti-
tel	 ‘Autonoom	 en	 betrokken’.	 Au-
tonoom vanwege de onafhankelij-
ke positie ten opzichte van de lan-
delijke politiek, de kenmerkende ei-
gen identiteit en het uitgangspunt 
dat Aalsmeer bestuurlijk zelfstandig 
moet blijven. Betrokken vanwege de 
echte lokale ambities en het feit dat 
alle	 partijleden	 een	 eigen	 ‘plek’	 en	
wortels in de Aalsmeerse samenle-
ving hebben. Het programma van 
Aalsmeerse Belangen wordt, net als 
vier jaar geleden, gekenmerkt door 
de heldere taal en de duidelijke keu-
zes. 

Groot verschil is dat veel zaken uit 
het vorige programma nu met suc-
ces zijn gerealiseerd. De focus in dit 
nieuwe programma ligt wat sterker 
op het sociale domein. Logisch ge-
zien de aanstaande decentralisaties 
van de Jeugdzorg, de Algemene Wet 
Bijzonder Ziektekosten en de Wet 
Werk en Inkomen vanuit Den Haag. 

CDA Aalsmeer en Kudelstaart: 
‘Verfrissend en Verstandig’
Aalsmeer - Verfrissend en Verstan-
dig’,	 dat	 is	 het	 motto	 van	 het	 CDA	
Aalsmeer en Kudelstaart voor de 
komende jaren en in de campagne 
voor de verkiezingen op 19 maart. 
Verfrissend, zoals met de jonge lijst-
trekker Robbert-Jan van Duijn (26 
jaar), die toch al boogt op vier jaar 

ervaring in de gemeenteraad. Ver-
standig, met een goed programma. 

In het CDA-programma zijn de idee-
en van zeventig leden en niet-le-
den, bedrijven, organisaties en ver-
enigingen voor de gemeente ver-
werkt. Welke partij in de gemeen-

te	 kan	op	 zo’n	draagvlak	 rekenen?	
Dat brede draagvlak onderstreept 
het CDA ook met het maximale aan-
tal van vijftig kandidaten op de ver-
kiezingslijst. 

Veiligheid voor iedereen
Kinderen moeten veilig naar school 
en prettig kunnen spelen. Daar-
om moet de gemeente met bewo-
ners overleggen, via de wijkraden 
en wijkschouwen, over de inrichting 
van hun buurt. Bijvoorbeeld over 
snelheidsremmers. Het CDA maakt 
zich hard voor een gezinsvriendelij-
ke woonomgeving en wil camera-
toezicht om overlast tegen te gaan. 
Nu de omlegging van de N201 bij-
na gereed is moet de N196 zorgvul-
dig worden afgewaardeerd en moet 
er een nieuw verkeers- en vervoers-
plan komen: in Aalsmeer en Ku-
delstaart eenvoudig van A naar B, 

Dit zijn taken met een grote im-
pact op het dagelijks leven van heel 
veel inwoners en verdienen dus veel 
aandacht. AB kiest voor een socia-
le lijn en neemt afstand van de ge-
luiden vanuit de Haagse (regerings)
partijen, die alleen maar roepen dat 
het makkelijk kan met 35% minder 
geld. 

Aalsmeerse Belangen vindt dit on-
geloofwaardig: De komende jaren 
worden zwaar en er zullen moeilijke 
keuzes gemaakt moeten worden. De 

kwetsbaren in de Aalsmeerse sa-
menleving kunnen rekenen op AB.

Kandidaten
AB heeft gekozen voor een herken-
bare lijst met ervaren mensen. De 
komende vier jaar zullen moelijke 
maatschappelijke en financiële keu-
zes gemaakt moeten worden en dan 
is ervaring nodig. 
De meeste kandidaten zijn op dit 
moment al actief en aan dat team is 
een aantal talentvolle, nieuwe men-
sen toegevoegd.

doorgaand verkeer over de nieuwe 
N201. 

Duurzaamheid en economie
Het CDA koestert de bedrijvig-
heid in en rond de gemeente en 
zet duurzaamheid daarbij voorop. 
Waar mogelijk wil het CDA zonne-
panelen en decentrale opwekking 
van energie. Bewustzijn over nut 
en noodzaak van Schiphol combi-
neren met de wil om compensatie 
voor de overlast van vliegverkeer. 
De gemeente Aalsmeer vormt de 
spil van de greenport en het CDA 
ondersteunt de samenwerking hier-
in volop. Waar nuttig steunt de partij 
ondernemingsfondsen, het groot-, 
midden- en kleinbedrijf en de ont-
wikkeling van winkelcentra. Stevi-
ger promotie als vestigingsplaats 
van en voor de watersport vindt het 
CDA belangrijk. 

Zorgzaam voor alle generaties
Gemeenten krijgen meer taken, 
maar minder geld vanuit Den Haag. 
Op zich staat het CDA achter de-
ze verschuiving, waarbij de verant-
woordelijkheden zo dicht moge-
lijk bij burgers liggen. Er zijn men-

sen, die niet kunnen terugvallen 
op een netwerk, daar heeft de ge-
meente een taak. Zo lang moge-
lijk zelfstandig wonen is belang-
rijk, maar er is een grens. De maat-
schappij moet kunnen vertrouwen 
op goede WMO-consulenten en 
de ambulante zorg mag niet in ge-
vaar komen. Daar heeft de gemeen-
te een belangrijke rol, net als bij af-
spraken met ondernemers over op-
leidingen voor uitkeringsgerechtig-
den. Dit neemt de gemeente op in 
aanbestedingsafspraken. Indien no-
dig en gewenst, komt de ambtenaar 
namens de gemeente naar de bur-
ger en bedrijven toe in plaats van de 
burger/bedrijven naar het loket. Di-
gitale informatie en dienstverlening 
van de gemeente moet makkelijk 
vindbaar zijn. Mensen mogen door 
digitalisering niet worden uitgeslo-
ten. Samenwerking met andere ge-
meenten, zoals Amstelveen, is goed, 
maar Aalsmeer blijft als zelfstandi-
ge gemeente herkenbaar. Het gaat 
er het CDA om, wat er wordt bereikt 
en niet hoe. Het CDA wil het ver-
gunningenbeleid versoepelen, tege-
lijk moet eventueel misbruik streng 
worden aangepakt. Decentralisa-

tie van taken moet leiden tot minder 
bureaucratie. 

Jongerenlintje en 
kinderburgemeester
Het CDA is trots op de vele vrijwil-
ligers (organisaties) in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Het CDA wil een jonge-
renlintje, de kinderburgemeester en 
het mantelzorgcompliment introdu-
ceren, uit waardering voor de inzet. 
Dit brengt burgers en bedrijven ook 
dichter bij het gemeentebestuur en 
andersom. Het CDA stimuleert het 
Buurthuis van de Toekomst, waar-
in clubs, verenigingen, organisaties 
en scholen met elkaar samenwer-
ken. Sport is supergezond en wordt 
door het CDA van harte onder-
steund, voor alle generaties: kunst-
grasvelden bij RKDES en een nieu-
we sporthal bij het zwembad staan 
hoog op de lijst. 

Duurzame financiën
Bij duurzaamheid hoort ook een ge-
zonde financiële situatie, nu en voor 
de nieuwe generaties. Zorgvuldig-
heid, spaarzaamheid, transparantie 
en gematigde lokale lasten zijn de 
uitgangspunten van het CDA. 

Gemeenteraadsverkiezingen

Informatieve wandeling met 
wethouders in Hornmeerpark
Aalsmeer - “Een welbestede och-
tend”, aldus één van de deelnemers 
na afloop van de inventariserende 
wandeling door het Hornmeerpark 
afgelopen maandag. Er was hem 
na de wandeling veel meer duide-
lijk geworden over de plannen van 
de gemeente met het project Horn-
meer. Onderdeel van dat project is 

de herinrichting van het Hornmeer-
park, waarover onder de gebruikers 
van het park nogal wat ongerust-
heid was ontstaan. De herinrichting 
is nodig omdat het nieuwe voetbal-
complex van FC Aalsmeer voor een 
deel in het park komt te liggen en 
omdat het resterende deel van het 
park nodig opgeknapt moet wor-

den.	Zo’n	dertig	betrokken	deelne-
mers wandelden mee. Eén van de 
deelnemers is jeu de bouler én fer-
vent wandelaar in het park: “Ik was 
wel ongerust over de plannen van 
de gemeente, ik was bang dat het 
lekker lange rondje dat ik nu vaak 
loop, na de renovatie niet meer zou 
kunnen. Dat punt heb ik dan ook in-
gebracht tijdens de wandeling en er 
waren meer mensen die er zo over 
dachten; er is beloofd dat het punt 
serieus wordt meegenomen.” Een 
andere deelnemer was vooral be-
zorgd over de vogels in het park. Op 
dit moment wordt er een onderzoek 
uitgevoerd naar de aanwezige flora 
en fauna in het park. Het onderzoek 
wordt geheel volgens de flora- en 
faunawet uitgevoerd, maar op ver-
zoek wordt nog eens extra nage-
gaan of een onderzoek in de win-
ter voldoende is. Aan de deelne-
mers werd ook beloofd dat de pa-
den, die tijdens de werkzaamheden 
afgesneden worden, zo mogelijk 
(ook) tijdelijk doorgetrokken zullen 
worden, zodat er wel een rondje ge-
lopen kan worden. De vrijwilligers 
van de kinderboerderij uitten hun 
bezorgdheid over de parkeerdruk 
in het gebied, vooral op zaterdag en 
zondag. Hoewel alle plannen ruim 
voldoen aan de geldende parkeer-
normen kunnen er op termijn even-
tueel extra parkeerplaatsen worden 

aangelegd. De mensen van de die-
renbescherming gaven aan graag 
hun grasveld te houden in het park 
om hun zaterdagse hondentraining 
te kunnen blijven verzorgen. 
Projectwethouder Gertjan van der 
Hoeven: “Ik ben blij dat we op de-
ze wijze in gesprek zijn gegaan met 
betrokkenen van het park. Graag 
praten we in de klankbordgroep 
verder. We proberen om de volgen-
de bijeenkomst al begin februari 
plaats te laten vinden.“ Wethouder 
groenbeheer Ad Verburg: “Het is 
duidelijk dat er wat moet gebeuren 
aan het Hornmeerpark. We komen 
als college met voorstellen naar de 
gemeenteraad voor het wegwerken 
van achterstallig onderhoud aan het 
groen in Aalsmeer. Daarmee is niet 
gezegd dat alles in één keer opge-
knapt kan worden, maar het Horn-
meerpark maakt wat mij betreft ze-
ker onderdeel uit van dit herstelpro-
gramma.” 
De meeste wandelaars gaan ook 
meedoen in de klankbordgroep 
over het Hornmeerpark en de invul-
ling van het vrijkomende VVA ter-
rein. De datum voor de eerste ver-
gadering wordt in overleg geprikt 
en de exacte datum wordt nog be-
kend gemaakt. Aanmelden kan nog 
bij mevrouw L. Maarsen per mail; 
L.Maarsen@amstelveen.nl of tele-
fonisch via 020-5404185.

In gesprek met parkeerondernemers
Aalsmeer - Geachte Raadsleden 
en fractieleden: Afgelopen decem-
ber is er voorstel ingediend voor 
een partiële wijziging van struc-
tuurvisie GreenPark ten behoeve 
van Schipholparkeren. Er wordt u 
gevraagd om in te stemmen met 
de” Beleidslijn Schipholparkeren 
en de gedragslijn Schipholparke-
ren uit de gemeente te weren te 
bevestigen. In de bestemmings-
plannen wordt nu al met het oog 
op de handhaafbaarheid van par-
keerterreinen altijd een verbod op-
genomen op het gebruik van gron-
den voor bedrijfsmatig parkeren. 
Door het veranderd economisch 
perspectief en de noodzaak voor 
ondernemers om tot nieuwe ver-
dienmodellen te komen, is een her-
overweging van het standpunt dat 
Schipholparkeren overal uit de ge-
meente moet worden geweerd op 
zijn plaats. In plaats van Schip-
hol Parkeren structureel uit de ge-
meente te weren is het gezien de 
structurele behoefte aan locaties 
voor Schipholparkeren gerecht-
vaardigd te onderzoeken op welke 
plekken in de gemeente Schiphol-
parkeren eventueel is toegestaan. 
Er wordt een aantal locaties ge-
noemd namelijk Greenpark en de 
Schinkelpolder. Het toestaan van 
Schipholparkeren in deelgebie-
den 3,4 en 6 van Greenpark is een 
koerswijziging ten opzichte van 
de structuurvisie van Greenpark. 
Wij constateren het volgende: on-
der druk wordt alles vloeibaar en 
de financiële noodzaak voor de ge-
meente is dus hoog. Zo hoog zelf 
dat er groengebieden in Greenpark 
voor worden opgeofferd. Wat is nu 
het verschil met Schipholparkeren 
in de Schinkelpolder ten opzichte 
van Greenpark. Voor de Schinkel-
polder is het uitgangspunt ontwik-
kelingsperspectief van de moderne 
glastuinbouw voor de langere ter-

mijn. Alleen hier geldt hetzelfde als 
voor Greenpark, het ontwikkelings-
perspectief is er niet, hoe graag 
men dit ook wil. Twintig jaar gele-
den was het er niet en nu ook nog 
niet. In de afgelopen jaren zijn er 
diverse kwekerijen failliet gegaan 
in de Schinkelpolder en veel nieuw 
perspectief is er niet. Door de ho-
ge financiële noodzaak van de ge-
meente wordt er dus afgeweken 
van de structuurvisie. Het kan toch 
niet zo ver gaan dat de gemeen-
te het ene gebied (lees Green-
park) gaat faciliteren door partieel 
het bestemmingsplan te wijzigen 
en hiermee in de hand een ver-
gelijkbaar gebied als de Schinkel-
polder met dezelfde structuurvisie 
problemen gaat handhaven. Wat 
had er nu gebeurd als de Gemeen-
te Aalsmeer financiële belangen 
zou hebben in de Schinkelpolder 
en	niet	in	Greenpark?	Zou	de	zaak	
dan worden omgedraaid en zou 
Greenpark gehandhaafd worden 
met	 steun	 van	 de	 Gemeente?	 De	
Gemeente doet dit zonder te kijken 
welke bedrijven zij gaat handhaven 
(lees opruimen) in Aalsmeer, die 
al snel werkgelegenheid biedt aan 
een honderdtal fulltime of deeltijd-
banen.	Wat	 is	parkeren	van	auto’s	
in een moderne kas van een ter-
rein wat niet meer geschikt is voor 
hoogwaardige tuinbouw op een 
perceel van ongeveer 1 hectare 
nu anders dan een containerbe-
drijf wat te boek staat als anjerbe-
drijf?	Hoewel	ik	niet	namens	al	de	
parkeerbedrijven in Aalsmeer kan 
spreken, lijkt het mij voor de hand 
liggend dat de Gemeente eens in 
gesprek gaat met alle parkeeron-
dernemers in plaats van ruimte 
te geven aan een nieuwkomer in 
Greenpark en vervolgens de ande-
re parkeerbedrijven op te ruimen.
Hotel Chariot en Parkfly Jan Koster
jkoster@hotelchariot.nl. 

ingezonden

Geen draagvlak bij Provincie voor 
nieuw Luchthavenindelingbesluit 
Streek - Gedeputeerde Staten (GS) 
zijn van mening dat bij het maken 
van het ontwerpbesluit Luchthaven-
indelingbesluit (LIB) er onder an-
dere onvoldoende is gekeken naar 
ruimtelijke effecten. Daardoor heeft 
er geen integrale afweging van alle 
relevante belangen kunnen plaats-
vinden. GS vinden dat dit alsnog 
moet gebeuren, waarbij ook de sy-
stematiek van ontheffing en vergun-
ningverlening moet worden betrok-
ken. GS hebben daarom besloten 

tot het indienen van een zienswij-
ze. Vergeleken met het nu gelden-
de LIB wordt een aantal toetsings-
grenzen drastisch naar beneden bij-
gesteld. 

Dit gaat bijvoorbeeld om de maxi-
male toegestane hoogte van bouw-
werken, zoals gebouwen of hijskra-
nen in relatie tot de afhandeling van 
vliegverkeer op Schiphol. GS willen 
een nader onderzoek naar de ef-
fecten van het nieuwe LIB op de nu 

reeds voorziene ruimtelijke ontwik-
kelingen in het gebied dat door het 
besluit wordt getroffen. Deze inven-
tarisatie zou ook een beeld moeten 
opleveren van de financiële en ove-
rige economische gevolgen van die 
projecten, die al in een vergevor-
derd stadium zijn maar nog niet in 
een concreet bouwplan zijn vastge-
legd. Het gaat hier overigens niet al-
leen om bouwinitiatieven, maar ook 
om (plannen voor) havenactiviteiten 
in het Noordzeekanaalgebied. In de 
Nota van toelichting bij het ontwerp 
LIB stelt het kabinet onder andere 
te willen voldoen aan de mondiale 
en Europese eisen op het vlak van 
vliegveiligheid. GS zijn van mening 

dat onvoldoende helder is wan-
neer er sprake is van implemen-
tatie van internationale afspraken 
en wanneer er keuze zijn gemaakt 
op basis van nationale overwegin-
gen. Daardoor is het ook niet mo-
gelijk eventuele alternatieven van 
de voorgestelde maatregelen te we-
gen. GS stellen ook vast dat er geen 
bestuurlijk overleg heeft plaatsge-
vonden over het ontwerpbesluit. En 
verzoeken het kabinet een dergelijk 
overleg alsnog te bewerkstelligen. 

Voordat een gewijzigd ontwerpbe-
sluit op basis van de zienswijzen 
zal worden voorgelegd aan de Raad 
van State.
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kinder- en jeugdkrant

Peuterfestival 
in Hoofddorp
Streek - Zaterdag 25 januari wordt 
in Hoofddorp het Peuterfestival 
Haarlemmermeer georganiseerd. 
Kinderen kunnen genieten van di-
verse voorstellingen:
-  Peuterparade met Op de Noord- 

en Zuidpool (vanaf 2,5 jaar) in 
De Meerse kleine zaal. Aanvang: 
09.30 uur en 11.15 uur. 

-  Dirk Scheele met Op stap met 
Dirk Scheele: op de boerderij 
(vanaf 2 jaar) in De Meerse gro-
te zaal. Aanvang: 11.00 uur en 
14.00 uur. 

-  Gaia Gonnelli met Kleur (vanaf 3 
jaar) in Podiumzaal Pier K. Aan-
vang: 15.00 uur. 

-  Ruth Bakker met Loet Moet 
(vanaf 2 jaar) in Podium Duyc-
ker. Aanvang: 16.00 uur. 

Kaartjes voor alle voorstellingen zijn 
te verkrijgen aan de kassa van De 
Meerse, telefonisch verkrijgbaar via 
023-5563707 en kaarten kunnen 
gereserveerd worden via www.de-
meerse.com. 

Voetbalcompetitie jeugd
Huldiging kampioen F2
Kudelstaart - De mannen van de 
F2 zijn dan toch kampioen gewor-
den. De laatste wedstrijden waren 
moeizamer met lastige tegenstan-
ders. Op 30 november werd de uit-
wedstrijd tegen Pancratius F4 ge-
wonnen met 2-5. Een lastige ploeg, 
die derde is geworden in eindstand. 
Dit is tevens de eerste tegenstander 
in de nieuw competitie. De mannen 
van de F2 zullen weer goed voor de 
dag moeten komen tegen deze te-
genstander! Op 7 december moest 
de F2 op een crimineel tijdstip en in 
de stromende regen uitspelen te-
gen CSW in Wilnis. De F2 speelde 
waarschijnlijk de slechtste 10 minu-
ten van de competitie en ging met 
een 4-0 achterstand rusten. Het was 
moeilijk om de neuzen weer dezelf-
de kant op te krijgen, maar de twee-
de helft was echt vele malen be-
ter. De mannen herpakte zich goed 

en het werd 5-3 met kans op meer. 
Maar eerlijk is eerlijk, CSW was 
voetballend wel de beste tegenstan-
der in de poule. De aansluitingstref-
fer bleef steeds maar uit en uitein-
delijk werd het 6-3 voor thuisploeg 
CSW. Uiteindelijk heeft CSW de F2 
niet meer kunnen inhalen en ein-
digde de Kudelstaartse ploeg alleen 
bovenaan in de poule met 24 pun-
ten uit 9 wedstrijd, 54 doelpunten 
voor en 21 tegen. 
Op 18 januari is bij RKDES het F-
toernooi gespeeld. Alle F-jes door 
elkaar en lekker vier keer vijftien mi-
nuten voetballen 5 tegen 5. Na het 
toernooitje zijn de mannen van F2 
gehuldigd. De boodschap van de 
coaches Paul en Marcel: “Allemaal 
blijven trainen hè. We zijn tenslot-
te gepromoveerd en de tegenstand 
wordt als maar sterker. Succes in de 
2e klasse.”

Slapstick in ‘t 
Poppentheater
Aalsmeer - Op zondag 26 januari 
om 14.30 uur is in het Amstelveens 
Poppentheater de jeugdvoorstelling 
De Kraakpersvuilniswagen zien van 
theater Kees & Koos. Deze muzika-
le slapstick voor kinderen vanaf 4 
jaar is een ode aan fantasie in een 
uniek geluidsdecor. Kees en Koos 
willen meedoen aan een vuilniswa-
genrace, maar ze hebben geen vuil-
nisauto. Gelukkig hebben ze wel 
een onuitputtelijke fantasie. Daar-
door ontstaat een kraakpersvuilnis-
auto die echt heel spectaculair is: je 
kan ‘m niet zien, maar je hoort ‘m 
des te beter. En hij rijdt op menselijk 
biogas! Voor kaarten, meer informa-
tie, etc.: www.amstelveenspoppen-
theater.nl. 

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

nu weer meeleven met de avonturen 
van Mowgli, zijn rondborstige vriend 
Baloo de Beer en de ranke panter 
Bagheera. Mowgli is op zijn hoede 
voor de Apenbende en vooral voor 
de tijger Shere Khan, met wie hij een 
fel gevecht voert. De grootste strijd 
voert Mowgli echter met zichzelf. 
Zal hij, de koning van de jungle, ooit 
terugkeren naar de mensenwereld? 
De voorstelling begint om 15.00 uur 
en kaarten kosten middels sprint-
prijs (vroeg boek korting) 14 euro 
per stuk. Wacht niet te lang, in de-
ze zijn maximaal 50 toegangsbewij-
zen beschikbaar. De reguliere prijs 
is 18 euro. Voor informatie en kaar-
ten www.crowntheateraalsmeer.nl 
of bel 0900-1353.

Van links naar rechts boven: Begeleidster Babette, trainer Jarcha en coach 
Monique. Midden van links naar rechts: Ella, Suzan, Nina, Romy, Suze, Layla en 
Danila. En zittend van links naar rechts: Dyanne, Fleur en Joyce. 

Zaterdag handballen in Volendam
Meiden E2 op eerste plaats!
Aalsmeer - De trotse meiden E2 
van Fiqas Aalsmeer. Ze hebben af-
gelopen zaterdag hun nieuwe pak-
ken en tenues gekregen van hun 
sponsor. De meiden zijn apetrots. 
En het gaat ook nog eens super met 
het handballen. De meiden staan 
tot nu toe op de eerste plaats. Aan-
staande zaterdag moet de E2 aan de 
bak tegen Volendam. Dit team staat 

op de tweede plaats. Thuis heeft de 
E2 gewonnen van Volendam, maar 
nu moeten de Aalsmeerse meiden 
naar Volendam om nog te bewijzen 
dat ze sterker zijn. Het gaat zeker 
een spannende ‘pot handbal’ wor-
den. De coach, trainer en begeleid-
ster hebben er alle vertrouwen in. 
Zet hem op zaterdag meiden. Win 
ook in Volendam!

Leerlingen De Hoeksteen 
bezoeken Van Goghmuseum
Aalsmeer - Dinsdag 14 en woens-
dag 15 januari hebben de groepen 
6, 7 en 8 van basisschool De Hoek-
steen een bezoek gebracht aan het 
Van Goghmuseum. In de klas had-
den de leerlingen al gesproken over 
Vincent van Gogh en filmpjes over 
zijn werk en leven gekeken. Met de 
museumbus werd koers gezet naar 
het Van Goghmuseum. In het muse-
um werden de leerlingen in groep-
jes verdeeld over de gidsen en gin-
gen zij naar verschillende schilde-
rijen uit de verschillende periodes 
van Vincent kijken. De gids vertel-
de over de verschillende stijlen van 
schilderen door Vincent. Vooral de 
streepjes en stipjes die Vincent ge-

bruikte in zijn werk, zagen de jon-
gens en meiden goed terug. Na di-
verse schilderijen te hebben beke-
ken, werd een bezoek gebracht aan 
de atelierruimte.

Vincent verstuurde veel brieven 
aan zijn broer Theo. Daarin maak-
te hij een pentekening van een idee 
voor een nieuw schilderij dat hij wil-
de maken. De kinderen mochten dit 
ook uitproberen. Met een kroontjes-
pen en rietpen mochten ze zelf een 
ontwerp op een kaart maken. Hier-
bij werden alleen strepen en stip-
pen gebruikt. Ook werd er een en-
velop met postzegels en een stem-
pel gemaakt.

Immanuel steunt Hieperdepiepdoos
Rijsenhout – Wat is het mooi om 
weg te geven, geven aan iemand die 
het minder goed heeft. Brent, Es-
mee en Thijs uit groep 6 van CBS Im-
manuël mochten namens de gehele 
school op vrijdagochtend 17 janua-
ri de opbrengst van de kerstcollecte 
2013 aan medewerkers van de Voed-
selbank geven. Dit bedrag gaat re-
gelrecht naar de Hieperdepiepdoos, 
een initiatief van de Lionsclub Haar-
lemmermeer. Deze doos zit vol met 
spullen die je kunt gebruiken tijdens 

het vieren van een kinderfeestje. De-
ze dozen bevatten onder andere slin-
gers, stiften, schetsboek, waardebon 
voor een cadeau, waardebon voor 
een taart, pannenkoekenmix, knak-
worstjes, limonade, chips, uitdeel-
zakken voor op school, traktatie voor 
de leerkracht, verjaardagskaarten, 
etc. Door de Hieperdepiepdoos kun-
nen de verjaardagen van de kinde-
ren uit gezinnen die gebruik mogen 
maken van de voedselbank toch uit-
gebreid gevierd worden.

KidsPraise in Oosterkerk
Aalsmeer - Een nieuwe KidsPrai-
se op zondag 26 januari! Het wordt 
steeds spannender in het verhaal 
van Jozef. Vorige keer is verteld over 
Jozef die gevangen zat en de dro-
men uitlegde van twee gevangenen. 
Deze keer moet hij de dromen van 
de Farao uitleggen. Met behulp van 
God lukt hem dat. Wat de dromen 

betekenen? Kom dan naar de Oos-
terkerk aan de Oosteinderweg. De 
speciale kinderdienst is voor kinde-
ren in de basisschoolleeftijd en be-
gint om 16.30uur. Er worden weer 
bijpassende liedjes onder begelei-
ding van de band gezongen. Neem 
vriendjes, ouders en opa en oma 
mee.

Naar Schiphol met Danny
Aalsmeer - Op een dienstenvei-
ling van de Open Hof Kerk afge-
lopen winter had de 7 jarige Dan-
ny Schardijn uit Oost een wandeling 
op Schiphol en drinken met iets lek-
kers aangeboden. Afgelopen zater-
dag ging Danny met de winnaars op 
stap. Samen met zijn ouders kon-
den ze wel 20 deelnemers voor de-
ze leuke excursie begroeten met als 
hoogtepunt het panoramaterras van 
Schiphol. Het weer was prima en de 

verzorging was optimaal. Het he-
le gezelschap werd opgehaald met 
een bus en het lekkers werd ge-
nuttigd in één van de restaurants 
op het terras. Zowel klein als groot 
hebben genoten van de Cityhopper, 
die op het terras staat opgesteld en 
de activiteiten rondom de vele vlieg-
tuigen op het platform. “Een gewel-
dig en leuk initiatief van deze jonge 
organisator”, aldus een enthousias-
te deelnemer.

Zeer geslaagde kinderbingo 
Kidzzzclub Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 18 ja-
nuari hield Kidzzzclub Aalsmeer Oost 
tijdens de maandelijkse kinderclub-
middag een kinderbingo in ’t Middel-
punt. Er waren deze keer weer veel 
nieuwe kinderen naar de club geko-
men om het bingofeest mee te ma-
ken. De clubmiddag begon met ver-
schillende spelletjes. Er zijn twee 
liedjes gezongen en er is naar een 
bijbelverhaal gekeken en geluisterd. 
En toen begon de bingo. Sommi-
ge kinderen kenden de getallen nog 
niet zo goed uit het hoofd, maar daar 
was hulp voor geregeld. Zo kon elk 
kind met een gerust hart mee doen 
aan de bingo. En wat was het soms 
spannend. Maar ook een hele gezel-
lige middag voor de kinderen en de 
tijd vloog voorbij. Elk kind had uitein-
delijk een leuk prijsje gewonnen of 
soms wel twee of drie. Er was geen 
eens meer tijd over om nog het ‘to-
renbouw-estafette spel’ te spelen na 
afloop van de bingo. Maar dat wordt 
‘gewoon’ voor de volgende Kidzzz-

clubmiddag bewaard, die op 15 fe-
bruari gehouden wordt. En dan wordt 
het weer feest. Namelijk een heus 
Pannenkoekenfeest met Koning pan-
nenkoek. Wie versiert de mooiste 
pannenkoek? Zit je in groep 3, 4, 5 of 
6 van de basisschool en wil je ook een 
keer naar de Kidzzzclub komen? Je 
bent van harte welkom. Er zijn geen 
kosten aan verbonden en vooraf aan-
melden is niet nodig. Voor meer in-
formatie, kijk op de facebookpagina 
van Kidzzzclub Aalsmeer oost of mail 
naar kidzzzclubaalsmeeroost@gmail.
com. Foto: www.kicksfotos.nl.

Afzwemmen in 40-jarige 
zwembad De Waterlelie
Aalsmeer - Zondag 12 januari was 
het groot feest in de jarige Waterle-
lie. Vele kinderen kwamen met hun 
ouders en andere visite naar het 40 
jarige zwembad om hun zwemdiplo-
ma A of B te gaan halen. Dit keer 
waren er 85 kinderen voor A en 7 
voor B present. Toch wel een beet-
je gespannen stonden de kinderen 
met kleding klaar in de douche en 
de zwemzaal zat vol met zenuwach-
tige ouders. Onder begeleiding van 
juf Karin, die het afzwemmen via de 
microfoon organiseerde en meester 
Bart, meester Marcel en juf Marga 
Burgers om het bad, werd het een 
feestelijke middag. Alle kinderen 
deden enorm goed hun best en ie-
dereen ging met het dik verdiende 
diploma naar huis. Dinsdag 14 ja-

nuari kwamen er nog eens 29 kin-
deren afzwemmen voor A of B. Ook 
dat werd een hele happening. Som-
mige kinderen maakten het wel een 
beetje spannend door niet meteen 
door het gat te zwemmen, maar uit-
eindelijk deden ook zij wat er werd 
verwacht. Eén van de afzwemkandi-
daatjes was te ziek om mee te doen 
en zij mag binnenkort haar zwem-
talenten laten zien. In totaal hebben 
191 kinderen een zwemdiploma be-
haald en het team van De Waterle-
lie is daar heel trots op. Nu is het 
weer werken met de kinderen naar 
het volgende toets moment: het af-
zwemfeest op zondag 9 maart. Meer 
weten over zwemlessen in De Wa-
terlelie? Kijk op www.esa-aalsmeer.
nl of bel 0297-322022.
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Zaterdag 25 januari:
AALSMEER 
DSO 1 - Aalsmeer 1 14.30 u 
Swift 3 - Aalsmeer 2 13.00 u
Roda’23 2 - Aalsmeer 4 12.15 u

Vrouwen
IJsselmeervogels VR.1 - Aalsmeer VR.1 15.00 u 
 
JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United B1 – Kon.HFC B2 14.30 u
DSK B2 - J.A.United B2 12.30 u
J.A.United B3 – Alliance’22 B4 11.30 u
HBC C1 - J.A.United C1 11.15 u
DSOV C2 - J.A.United C2 14.30 u 
Geel Wit C2 - J.A.United C3 10.00 u
J.A.United C4 – Bl.Wit ‘Adam C1 12.30 u

Pupillen
J.A.United D2 – Kon.HFC D5 11.15 u 
VVC D4 - J.A.United D3 11.00 u
AFC D6 - J.A.United D4 9.00 u
SCW D2 - J.A.United D5 9.00 u 
J.A.United D6 – SVIJ D3 11.15 u
J.A.United E1 – AFC E2 11.00 u
J.A.United E2 – RKAVIC E1 9.30 u
Legm.vogels E3 - J.A.United E3 11.00 u 
DIOS E5 - J.A.United E4 10.00 u
AMVJ E1 - J.A.United E6 10.45 u
J.A.United E7 - Buitenveldert E6 9.30 u
AFC E11 - J.A.United E8 9,00 u
SCW E3 - J.A.United E10 9.00 u
J.A.United E11 – Buitenveldert E 10  11.00 u
J.A.United E12 – AFC E16 9.30 u
AFC F4 - J.A.United F1 9.00 u
Zuidoostunited F2 - J.A.United F2 12.00 u
NFC F3 - J.A.United F3 9.30 u 
J.A.United F4 - RKAVIC F2 9.00 u
Abcoude F6 - J.A.United F5 12.00 u
Sp.Martinus F9 - J.A.United F6G 13.15 u 
J.A.United F7G – Roda’23 F13 9.00 u
 J.A.United F8 – Abcoude F9 9.00 u
J.A.United F9 – Legm.vogels F7 9.00 u

Meisjes
Hoofddorp MA.1 - J.A.United MA.1 14.30 u
J.A.United MC.1 – Zwanenburg MC.1 11.00 u
J.A.United MC.2 – Zandvoort MC.1 12.30 u
Zwanenburg MD.2 - J.A.United MD.1 12.15 u 
J.A.United ME.1 – Amstelveen ME.1  9.30 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 – Legm.vogels D3 11.00 u
RKDES D2 – Zwanenburg D4 9.30 u
RKDES D3 – Bloemendaal D4 11.00 u
RKDES D4 – HBOK D2 11.00 u
Argon 2 - RKDES E1 8.45 u
RKDES E2 – Argon E3 11.00 u
Roda’23 E7 - RKDES E3 11.00 u
RKDES E4 – Legm.vogels E8 11.00 u

RKDES E5 – Legm.vogels E12 9.30 u
RKDES F1 – RAP F1 11.00 u
Pancratius F4 - RKDES F2 10.15 u
AFC F7 - RKDES F3 9.00 u
RKDES F4 – RKAVIC F4 9.30 u
KDO F5 - RKDES F5 11.30 u
Arsenal F5 - RKDES F6 8.30 u
KDO F4 - RKDES F7 9.00 u
RKDES F8 – Roda’23 F11 9.30 u
Badhoevedorp F5 - RKDES F9 9.30 u

Meisjes
Hoofddorp MB.1 - RKDES MB.1 15.00 u
Abcoude MC.1 - RKDES MC.1 13.00 u
RKDES MD.1 – Hoofddorp MD.1  9.30 u
RKDES ME.1 - SCW ME.1 9.30 u 

SCW
SCW 1 – Amstelveen 1 14.30 u
SCW 2 – Overbos 3 12.00 u
SCW 3 – SCW 4(Vr.) 14.00 u
Zwanenburg Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u

Junioren
SCW A1 – CSW A3 10.45 u
Hillegom B2 - SCW B1 13.00 u
ADO’20 C7 - SCW C1 13.00 u

Pupillen
SCW D1 - VVC D3 10.00 u
SCW D2 – J.A.United D5  9.00 u
Pancratius E6 - SCW E1 9.00 u
SCW E2 - Buitenveldert E8 9.00 u
SCW E3 – J.A.United E10 9.00 u
AJAX F1 - SCW F1 9.00 u
SCW F2 – Sp.Martinus F6 9.00 u
Legm.vogels F9M - SCW F3 9.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Zuidvogels VR.3 11.30 u

Meisjes
Sp.Martinus MB.1 – SCW MB.1 13.15 u
Hillegom MC.1 - SCW MC.1 11.30 u
DSS MD.1 - SCW MD.1 9.30 u
RKDES ME.1 - SCW ME.1 9.30 u

Zondag 26 januari:
RKAV
RKAV 1 - NFC 1 14.00 u

RKDES
ZSGO/WMS 1 - RKDES 1 14.00 u
AS’80 2 - RKDES 2 12.30 u
RKDES 5 – Pancratius 7 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Hillegom A1 12.00 u
RKDES B1 – Muiden B1 11.00 u
Overbos B2 - RKDES B2 13.15 u
RKDES C1 – Sp.Martinus C2 10.00 u
RKDES C2 – Badhoevedorp C2 12.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Aalsmeer - Zaterdag 18 en zon-
dag 19 januari werden de Neder-
landse kampioenschappen twirl ge-
houden in Sporthallen Zuid te Am-
sterdam. Een aantal solisten, duo en 
teams van SV Omnia had zich ge-
durende het seizoen en via de voor-
rondes weten te plaatsen voor dit 
kampioenschap. Trainsters Vale-
rie en Maaike hebben heel hard 
met de twirlsters getraind om ze 
klaar te stomen voor dit NK. Op za-
terdag kwamen Solenne, Selina en 
Kim als eerste in actie op het onder-
deel 1-baton, dit was de 2e ronde 
van de kampioensklasse. Selina wist 
zich als derde te plaatsen en Kim 
als zesde bij de top 6 voor de derde 
ronde op zondag. Vervolgens kwam 
Sabine Janmaat namens SV Omnia 
op de vloer met het onderdeel 2-ba-
ton, in de junior intermediate klasse. 
Helaas voor Sabine geen podium-
plaats. Vervolgens namen Maureen 
en Selina het onder andere te-
gen elkaar op in de Preteen kampi-
oensklasse met het onderdeel 2-ba-
ton. Beide draaiden een nette routi-
ne met weinig drops. Ook zij wisten 
zich te plaatsen bij de top 6 voor de 
derde ronde. Selina als tweede en 
Maureen verrassend als derde. So-
lenne Köhler mocht als laatste op-
treden in de junior kampioensklas-
se met haar 2-baton routine. Ook zij 
wist zich bij de top 6 te plaatsen, en 
wel als derde! Vervolgens kwam het 
Duo Selina Kok en Kim Nederstigt 
in actie op het onderdeel duo Twir-
ling in de Preteen kampioensklasse. 
In hun nieuwe pakken lieten zij een 
mooie gelijke routine zien, ook zij 
wisten hun 1e plaats uit de voorron-
de vast te houden na twee rondes. 
Na de pauze kwam Kim op de vloer 
met het onderdeel Super X Strut 
in de Preteen kampioensklasse. Ze 
liet een mooie lenige routine zien 
met mooie sprongen. De jury zette 
haar op de 2e plaats na twee ron-
des. Daarna kwam het junior team 
in actie op het onderdeel small team 
Twirling inde junior kampioensklas-
se. Zij gingen de vloer op als tweede 
team van totaal 4, lieten een strak-
ke en gelijke routine zien met weinig 
drops. Dit werd door de jury met zil-
ver beloond! De eerste prijs was dus 
in the pocket! Na het team mochten 
Kim en Selina het met hun rhythmic 
twirl onder andere tegen elkaar op-
nemen in de Preteen kampioens-
klasse. Zij waren bij de voorronde 
als 4e en 5e geëindigd, ook na ron-
de 2 hielden ze deze plaats vast. So-
lenne mocht de lange dag afsluiten 

met haar rhythmic twirl in de junio-
ren kampioensklasse. Zij ving voor 
het eerst de dubbele illusion, maar 
helaas zat ze net niet bij de top 6! Na 
een korte nachtrust waren de twirl-
sters om 8 uur op zondag weer aan-
wezig in de sporthal. Selina mocht 
het spits afbijten in de derde ron-
de met haar 1-baton. Ze moest haar 
derde plaats vast zien te houden. 
Haar routine verliep als een trein en 
dit werd door de jury beloond met 
een derde plaats, ze nam met een 
big smile het brons in ontvangst en 
het EK ticket. Kim werd uiteindelijk 
zesde. Daarna de derde ronde van 
het onderdeel 2-baton voor Selina, 
Maureen en Solenne. Alle drie twirl-
den een nette routine. Selina wist 
haar tweede plaats vast te houden, 
en nam trots het zilver in ontvangst 
en de EK ticket! Maureen werd toch 
ook heel knap gedeeld 4e en Solen-
ne viel ook net buiten het podium 
met een vierde plaats.
Vervolgens de laatste ronde voor het 
duo Selina en Kim, zij lieten de ju-
ry een mooie routine zien, en wis-
ten hun koppositie te behouden en 
werden voor het eerst als duo Ne-
derlands kampioen in de Preteen 
kampioensklasse! Dit houdt in dat 
ze naar het EK Twirlen in Oostende 
mogen in april 2014! Voor Kim daar-
na weer snel de vloer op met haar 
super X strut, ook hier wederom 
goede routine. Ze mocht heel ver-
diend het zilver in ontvangst nemen, 
en de EK ticket op zak! Nikkie van 
der Luit had zich geplaatst in de ca-
tegorie senior intermediate met het 
onderdeel Super X strut, ze liet een 
beheerste routine zien, in een sterk 
deelnemersveld werd zij 5e. Na de 
pauze was het nog de beurt aan Se-
lina en Kim om hun rhythmic twirl te 
laten zien in de derde ronde. De ver-
moeidheid werd een beetje zicht-
baar, maar ze bleven vechten. Uit-
eindelijk werd Selina 4e en Kim 5e.
De afsluiting van de dag vormde 
het onderdeel small team dance, in 
de junior kampioensklasse kwam 
het Pirates team van SV Omnia uit. 
in een sterk deelnemersveld van 4 
teams mochten zij heel knap het zil-
ver in ontvangst nemen. Na twee 
hele lange wedstrijddagen kan SV 
Omnia terugkijken op een zeer suc-
cesvol NK. Lijkt het je ook leuk om 
te komen twirlen? Voor meer infor-
matie over twirlen kan contact op-
genomen worden met de Product-
groep Coördinatoren Sandra Kok 
of Linda Nederstigt per e-mail twir-
len@svomnia.nl

Bijschrift foto: Achter van links naar rechts: Valerie, Cynthia, Yvette, Kim, Seli-
na, Solenne en Maaike. En voor Imca en Nikkie.

Selina Kok en Kim Nederstigt 
Nederlands Kampioen Twirlen!

Flitsende start handbaldames 
Aalsmeer niet genoeg
Aalsmeer - De Aalsmeerse dames 
kregen zaterdag het sterke Quintus 
op bezoek. Een lastige tegenstan-
der, zo was de verwachting. Maar 
FIQAS Aalsmeer ging flitsend van 
start! Vooraf stond Quintus op de 
derde plaats in de eredivisie en de 
uitwedstrijd eerder in het seizoen 
was met 17-34 verloren. Het zou dus 
een zware opgave worden om juist 
tegen deze ploeg de eerste punten 
te behalen. Maar waarschijnlijk ge-
sterkt door de goede wedstrijd van 
een week eerder in Emmen, gingen 
de dames furieus van start. 

De ene aanval was nog sneller en 
mooier dan de andere en binnen ze-
ven minuten stond er een 6-1 voor-
sprong op het scorebord! Het pu-
bliek ging er eens goed voor zit-
ten en Quintus-coach Alex Cures-
cu nam een time out. Dat leek z’n 
uitwerking niet te missen, want on-
dank het sterke optreden van keep-
ster Bianca Schijf was de stand na 
een kwartier gelijk: 6-6. Vervolgens 
profiteerde Quintus van een over-
talsituatie en kwam op 6-8. FIQAS 
Aalsmeer kreeg het steeds moeilij-
ker en kwam niet meer door de dek-

king van de tegenstander. En hoe-
wel Bianca opnieuw verschillende 
knappe reddingen verrichtte gin-
gen de ploegen rusten bij een 6-13 
stand. FIQAS Aalsmeer had 23 mi-
nuten lang niet meer kunnen scoren 
en in feite was de wedstrijd toen al 
gespeeld. In de tweede helft begon 
de thuisploeg echter opnieuw sterk 
en kwam terug op 8-13 en even la-
ter op 12-16, via mooie doelpun-
ten van Britt Holster, Lisa Endhoven 
en Dahphe Breuker vanaf de cirkel. 
Daarna kregen de Aalsmeerse da-
mes het moeilijker: de eigen aan-
val was te statisch, de vermoeidheid 
begon toe te slaan en ieder foutje 
werd meedogenloos afgestraft met 
een break out van Quintus. 
De bezoekers liepen dan ook weer 
uit: via 12-20 naar 14-25 en de uit-
eindelijke 15-27 eindstand. Quintus 
klom hierdoor naar plaats twee, ter-
wijl FIQAS Aalsmeer nog steeds op 
plaats tien staat. Komende zaterdag 
25 januari wacht alweer de volgen-
de pittige tegenstander: Hellas. De-
ze uitwedstrijd begint om 19.00 uur. 
Op zaterdag 1 februari spelen de 
dames thuis in De Bloemhof vanaf 
20.30 uur tegen Venlo. 

Rabo Stimuleringsprijs voor 
sporttalent Sven van Vuren
Aalsmeer - FIQAS Aalsmeer jeugd-
speler en handbaltalent Sven van 
Vuren is de winnaar geworden van 
de Rabobank Sporttalent Stimule-
ringsprijs 2013. Een prijs die jaarlijks 
wordt uitgereikt door de Rabobank 
in Amstelveen. Vorige week was de 
uitreiking van de prijs, waarvoor ook 
keeper Jeremy Hooijman was geno-
mineerd, en Sven nam de cheque 
stralend in ontvangst. De jury was 
unaniem in de keuze en roemde 
Sven omdat hij behalve een enorm 
talent ook een sociaal mens is die 

niet alleen leert bij zijn club maar 
ook veel terug geeft. Hij verzorgt na-
melijk de trainingen voor een jeugd-
team van de Aalsmeerse handbal-
vereniging. Verder noemde de jury 
hem ‘belangstellend en hulpvaardig’ 
en had vooral voor hem gekozen om 
zijn grote sociale inslag. Dat hij – zo 
had men van FIQAS Aalsmeer be-
grepen – ook nog ‘een beest in het 
veld’ is, was natuurlijk mooi meege-
nomen. Sven mag zich nu een jaar 
lang ‘Sporttalent van Amstelveen’ 
noemen. 

Zaalkorfbalcompetitie
Glansrijke overwinning VZOD 
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
koersten de Kudelstaartse korfbal-
lers naar Badhoevedorp. De heen-
wedstrijd werd thuis gelijk gespeeld, 
maar daar had meer in kunnen zit-
ten. Zaterdag dus de mogelijkheid 
om hen alsnog op een nederlaag te 
trakteren. Een trieste meevaller voor 
VZOD was dat binnen vijf minuten 
een normaliter gevaarlijke heer ge-
blesseerd naar de kant moest. Zijn 
vervanger was minstens tweemaal 
zo oud en had in het verleden nog 
de degens gekruist met de (even-
eens) oudere VZOD-ers, die in-
middels al op de tribune zitten. Hij 
speelde echter verdienstelijk en zag 
zijn team ook op voorsprong ko-
men: 1-0. Josine Verburg zette hier 
echter gelijk een vrije bal tegenover. 
Een mooie doorloopbal van Nils van 
Os zette VZOD zelfs op voorsprong: 
1-2. Na de gelijkmaker was het Ver-
burg die haar tweede vrije bal scoor-
de: 2-3. Dit gebeurde nadat VZOD 
enkele goede en lange aanvallen op 
de mat legde en een treffer ook niet 
uit kon blijven. De goed leidende 
scheidsrechter gaf Badhoevedorp 
gemakkelijk een strafworp, waarna 
zij daarna nóg tweemaal scoorden. 
Zo stond er na ruim twintig minu-
ten een 5-3 achterstand op het sco-
rebord. Dineke Westerhof schoot de 
aansluitingstreffer binnen waarna er 
na gemakzuchtig verdedigen weer 
een tegengoal werd geïncasseerd: 
6-4. De laatste minuten voor rust 
waren echter voor VZOD, want eerst 
was het Donja Passies die van af-

stand de 6-5 in knalde waarna Jes-
sica Zijerveld een door Martijn Ver-
vark verkregen strafworp verzilver-
de. Met een stand van 6-6 ging het 
team van trainer/coach Frits Visser 
de rust in, dus gelegenheid genoeg 
om de boel voor de tweede helft 
weer op scherp te zetten. Na rust 
bleef het spelbeeld in eerste instan-
tie echter onveranderd. Badhoeve-
dorp scoorde als eerste, maar mis-
te daarna ook een strafworp. Hier-
door kon Westerhof weer van af-
stand raak schieten en de stand op 
7-7 brengen. Na de 8-7 was het Zij-
erveld die opnieuw koelbloedig haar 
fortuinlijk verdiende strafworp be-
nutte: 8-8. Hierna liet Verburg haar 
onmiskenbare kwaliteiten zien en 
scoorde tweemaal van afstand. Toen 
ook Vervark daarna onder de paal 
8-11 liet aantekenen was er een be-
langrijk gat van drie doelpunten on-
geslagen. Badhoevedorp was tot 
dan goed in de wedstrijd gebleven, 
maar het team lag nu toch wel op 
zijn rug. VZOD rook zijn kans en 
wilde de tegenstander dan ook niet 
meer de gelegenheid geven zich op 
te richten. Toch hielp de scheids-
rechter hen nog enigszins terug in 
de wedstrijd door een strafworp toe 
te kennen: 9-11. Na opnieuw uit-
stekend reboundwerk van Thomas 
van de Zwaard werd Verburg weer 
in stelling gebracht, gevolgd door 
een verzilverde strafworp van Eric 
Spaargaren: 9-13. Toen er bij Bad-
hoevedorp vervolgens voor de twee-
de keer een strafworp werd gemist, 
werd op de tribune bij de vele mee-
gereisde VZOD-supporters, al een 
klein feestje gevierd. Badhoeve-
dorp stribbelde nog even tegen (10-
13), maar Passies en Verburg scho-
ten VZOD naar de zekere over-
winning: 10-15. Dat er daarna nog 
tweemaal tegen werd gescoord was 
louter voor de statistieken. De eind-
stand van 12-15 ging mee naar Ku-
delstaart en twee belangrijke pun-
ten waren binnen. VZOD wisselt 
hiermee op de ranglijst van plaats 
met Badhoevedorp en komt hier-
mee op een prima vierde stek. Het 
team van trainer/coach Frits Visser 
is hiermee nog ongeslagen in 2014 
en gaat zaterdag op bezoek bij KC 
Dordrecht, waar ze eveneens nog 
een sportief appeltje mee te schil-
len hebben. Doelpuntenmakers: Jo-
sine Verburg 6x, Donja Passies, Di-
neke Westerhof en Jessica Zijerveld 
2x, Eric Spaargaren, Nils van Os en 
Martijn Vervark 1x.

Dineke Westerhof zoals altijd weer 
belangrijk

Zaterdag 15 februari in Dorpshuis 
Nu opgeven voor Aalsmeers 
Schaakclubkampioenschap
Kudelstaart - Het Aalsmeers 
Schaakclubkampioenschap, dat 
zaterdag 15 februari plaatsvindt 
in het Dorpshuis van Kudelstaart, 
is bestemd voor leden, dubbelle-
den en oud-leden van de de drie 
schaakverenigingen in de gemeen-
te Aalsmeer. De zaal gaat open om 
9.30 uur en de eerste wedstrijden 
van het toernooi vangen om 10.00 
uur aan. Er is een pauze na de derde 
ronde en wel van 12.40 tot 13.00 uur. 
De prijsuitreiking, tot slot, gebeurt 
om 16.40 uur. Zin om deel te ne-
men? Meld je dan aan per e-mail (of 
mondeling op de clubavond) bij Tom 
van der Zee via vanderzeetom@hot-

mail.com of nieuwe.zorg@hetnet.nl 
Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro. 
Het speeltempo bedraagt 25 minu-
ten per persoon per partij. Er wordt 
geschaakt in drie groepen en elke 
groep speelt zeven ronden ‘Zwit-
sers’. De indeling gaat op rating.
Voor elke groep zijn er geldprij-
zen voor de eerste, tweede en der-
de plaats, te weten: 50, 35 en 20 eu-
ro. Bij een te gering aantal aanmel-
dingen voor groep één spelen groep 
één en twee in één poule. Drank en 
broodjes zijn verkrijgbaar aan de 
bar. Adres van het Dorpshuis is Ku-
delstaartseweg 239, telefonisch be-
reikbaar via 0297-326289.

Verlies RKAV door tegenslag
Aalsmeer - Het zat RKAV afgelo-
pen zondag totaal niet mee. Eerst 
een scheidsrechter die 25 minuten 
te laat arriveerde. Hij kon het com-
plex niet vinden. Slechte voorbe-
reiding voor de wedstrijd. Dan ook 
nog eens 25 minuten dat het spel 
stil werd gelegd door een ongeval. 
Het ging de RKAV-spelers niet in de 
koude kleren zitten. RKAV had er 
duidelijk zin in, gelijk vanaf de aftrap 
was het Robert van Leeuwen die 
met een perfecte kopbal het net wist 
te vinden, maar tot ieders verrassing 
werd dit doelpunt door scheidsrech-
ter Aygun afgekeurd. 

Een totaal verkeerde beslissing van 
de leidsman. Hier trok tegenstander 
De Meer lering uit en begon met 
gevaarlijke aanvallen meer en meer 
het duel naar zich toe te trekken. 
Dit resulteerde na dertig minuten in 
een 1-0 voorsprong, een zeer goe-
de voorzet vanaf rechts werd door 
een speler van De Meer voorwaart-
se ingekopt. Even later moest Yan-
nick Roosenboom met een blessu-

re het veld verlaten en kwam Step-
han van Halm hem vervangen. Knul-
lig balverlies was er de oorzaak van 
dat De Meer op 2-0 kwam. De twee-
de helft was het afzien voor RKAV, 
vooral door het ongeval met Nick 
Sluis. De verdediger kwam in aanra-
king met de schoen van een tegen-
stander en was even uitgeteld. Na 
ongeveer vijftien minuten werd hij 
naar het ziekenhuis overgebracht. 
Het voorval hakte er behoorlijk in bij 
de spelers. Men wilde daarom ook 
niet meer verder spelen, ook de spe-
lers van De Meer waren zeer onder 
de indruk. Maar de scheidsrechter 
besliste dat er verder gevoetbald 
moest worden! De animo was totaal 
weg, wat zeer begrijpelijk was. De 
Meer kreeg nog een strafschop toe-
gewezen, na een handsbal, die werd 
benut 3-0. Dat het nog 3-1 werd 
door Robert van Leeuwen was nog 
een schamele beloning. 

Komende zondag 26 januari speelt 
RKAV thuis in de Beethovenlaan te-
gen NFC vanaf 14.00 uur. 

Basketbalcompetitie
Rayonteam BVA in het 
nieuwe jaar goed op dreef 
Aalsmeer - Afgelopen zondag-
middag kwam het team van KTC 
uit Overveen op bezoek bij HS1 van 
Basketbal vereniging Aalsmeer. Het 
beloofde een zeer spannende wed-
strijd te worden, want bij verlies van 
KTC zou BVA hun plaats, de 7e op 
de ranglijst, overnemen. De vori-
ge ontmoeting, in Overveen, moest 
BVA de winst aan de tegenstander 
laten en werd er verloren met 80-67. 
Mede door dat verlies daar was BVA 
er zeer op gebrand om deze keer 
de winst naar Aalsmeer te halen en 
dat lukte in een zinderende wed-
strijd, die uiteindelijk met 76-66 in 
het voordeel van BVA werd beslecht. 
Na een slecht eerste kwart, met een 
hoop balverlies, keek BVA al meteen 
tegen een achterstand van 16-23 
aan. Deze achterstand werd in het 
tweede kwart door goed snel sa-
menspel en een keiharde verdedi-
ging bijna weggewerkt tot 33-36 in 
de rust. Het derde kwart werd, mede 
door 9 punten van Jeroen Vendrik, 
winnend afgesloten met een stand 
van 54-51. In het vierde en beslis-
sende kwart, waar het na 5 minuten 
spelen met een stand van 61-61 nog 

onbeslist leek, werd de voorsprong, 
door zeer koelbloedige punten van 
vooral Ershad Yousofzai en Sebasti-
aan Stokman, tot 10 punten uitge-
breid en vastgehouden waardoor 
de eindstand van 76-66 op het sco-
rebord verscheen. Door deze winst 
nam BVA, komend van een 11e 
plaats op de ranglijst de 7e plaats 
over van KTC. Aanstaande zaterdag-
avond 25 januari staat Earlybird HS 
uit Purmerend op het programma. 

De dames zoeken speelsters
De dames competitie kan nog wel 
wat versterking gebruiken. Voor het 
team van U 22 (18-22 jaar) en U 18 ( 
15-18 jaar) wordt nog gezocht naar 
enthousiaste speelsters. Hopelijk 
kan BV Aalsmeer dan in het volgen-
de seizoen uitkomen met twee da-
mesteams. Vrijblijvend een paar keer 
meetrainen? Dat kan.Trainingstijden 
zijn dinsdag van 19.45 tot 21.00 in 
de gymzaal in de Roerdomplaan en 
donderdag van 19.30 tot 20.45 uur in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg.Aanmelden kan op de trainin-
gen en verdere informatie is te vin-
den op www.bvaalsmeer.nl.



Kaartavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 28 janua-
ri houdt buurtvereniging Ons Ge-
noegen voor liefhebbers weer een 
speelavond. Er wordt gekaart in het 
gebouw van Ons Tweede Thuis in 
de Hortensialaan vanaf 19.30 uur. 
De zaal gaat open om 19.00 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. Ie-
dereen, die zin heeft in een avond-
je gezellig kaarten of rummicup-
pen, is van harte welkom. Hoe meer 
mensen, hoe meer speelvreug-
de. Het klaverjassen tijdens de vo-
rige speelavond is gewonnen door 
Jose de Jong met 5244 punten. Op 
twee Ria Bos met 5117 en op drie is 
Joke Buys geëindigd met 5028 pun-
ten. Het rummicuppen is gewonnen 
door Jannie Flameling.

Marry wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen 
en jokeren staan op het programma, 
er is ook gelegenheid voor rummi-
cub en hartenjagen. Op donderdag 
16 januari is het klaverjassen ge-
wonnen door Marry Akse met 5462 
punten, op twee Henk van Wichen 
met 5363 punten en op drie is Nico 
de Ron geëindigd met 5078 punten. 
De hoogste eer bij het jokeren was 
voor Henny de Wit met 121 punten. 
Belangstelling voor deze gezellige 
middag? U bent welkom. Voor in-
lichtingen kan contact opgenomen 
worden met mevrouw R. Pothuizen 
via 0297-340776.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
29 januari vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 15 januari is ge-
wonnen door Rinus Buskermo-
len met 5833 punten, op twee Wim 
Spring in ‘t Veld met 5792 punten en 
op drie is Gerrit van der Geest ge-
eindigd met 5593 punten.

Sjoelcompetitie 
in Middelpunt
Aalsmeer - Na een kleine pauze is 
er om de week sjoelen bij buurtver-
eniging Oostend in het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat. De eerstvol-
gende speelavond is donderdag 30 
januari vanaf 20.00 uur. Om 19.30 
uur gaat de zaal open voor koffie, 
thee en inschrijving. Sjoelliefheb-
bers zijn van harte welkom. De eer-
ste sjoelavond in het nieuwe jaar is 
gewonnen door Joke Schuttel, ge-
volgd door Lida de Nooij, Rita van 
Zelderen en Piet Harting.

Voetbalwedstrijd tegen Zwaluwen ‘30
Aalsmeer toch de pineut:1 - 2
Aalsmeer - Het zit Aalsmeer ook 
niet mee in deze competitie. Afge-
lopen zaterdag 18 januari kwam 
Aalsmeer in de voetbalwedstrijd te-
gen Zwaluwen ‘30 wel verdiend op 
een 1-0 voorsprong in de 53e mi-
nuut maar de 1-1 in de 71e minuut 
en daarna de 1-2 in de 95e minuut 
deden Aalsmeer de das om. Het 
was bij Zwaluwen ’30 technisch be-
ter verzorgd, maar met veel enthou-
siasme en goed gegroepeerd voet-
bal was Aalsmeer niet de mindere. 
En Aalsmeer kon met counter zelfs 
in de periode dat Zwaluwen ’30 echt 
ging drukken voor veel gevaar zor-
gen voor het doel van Albert-Jan 
de Vries. Bij de 1-0 voorsprong van 
Aalsmeer kreeg Peter Neuvel een 
uitgelezen kans op 2-0, maar vrij-
staand voor de doelman schoot hij 
naast. De mazzel ontbreekt op die 
momenten. Het geloof in meer pun-
ten blijft bij Aalsmeer. Aalsmeer 
startte deze middag op een pri-
ma bespeelbaar veld met Harmen 
Colijn en Indy van Koert in de ba-
sis. Aalsmeer had er zin in. Het ho-
ger geklasseerde Zwaluwen ’30 uit 
Hoorn (met hoofdklasse aspiraties) 

moest achteruit. Niet dat zij dat erg 
vonden, want met de razendsnel-
le buitenspitsen Jaap Molenaar en 
Rivelino Grauwde zocht Zwaluwen 
’30 met voorzetten de boomlange 
en sterke Serdar Öztürk. Het eerste 
kansje was voor Aalsmeer in de 7e 
minuut Uit een verre ingooi van Tim 
Millenaar schoot Nick Duijn uit de 
draai via een tegenstander de bal 
tot corner. Peter Neuvel was Silva-
nus Owusu te snel af, maar schoot 
te gehaast naast. Het eerste gevaar 
van Zwaluwen ’30 kwam in de 15e 
minuut. Uit een voorzet van Jaap 
Molenaar kopt Serdar Öztürk. raak, 
maar de scheidsrechter zag het leu-
nen van de spits op Burak Sitil en 
keurde het terecht af. Het was een 
leuke wedstrijd voor de ongeveer 
160 toeschouwers. Zij zagen de 
vlekkeloos leidende scheidsrechter 
L. Wagner uit Den Haag, die over-
al bovenop stond en geen kaarten 
nodig had in deze wedstrijd. Zwa-
luwen ’30 kwam er iets meer uit en 
vooral de corners waren gevaar-
lijk met die lange jongens voorin. 
Ray Smidt had er goed zicht op de-
ze middag. De nederlaag ging bui-

ten hem om. Na een redding van 
Ray Smidt moest Jaap Molenaar 
van Zwaluwen ’30 geblesseerd het 
veld verlaten en ging men met een 
0-0 stand de rust in. De eerste gro-
te kans was voor Aalsmeer in de 45e 
minuut. Uit een voorzet van Salih 
Yildiz schoot Peter Neuvel rakelings 
naast. In de 53e minuut de oneman-
show van Nick Duijn. Vanachter de 
middenlijn aankomend passeerde 
hij vijf man op rij en vanaf 15 me-
ter schoot hij hard in de linkerbe-
nedenhoek langs keeper de Vries. 
Een mooie actie en een verdien-
de 1-0. Zwaluwen ’30 moest nu wel 
komen en kreeg Aalsmeer kansen 
op de counter. Salih Yildiz speel-
de in de 59e minuut zijn tegenstan-
der uit een legde de bal op het lin-
kerbeen van Peter Neuvel. Vrij voor 
doel miste hij de kans om de boel 
op slot te gooien en schoot naast. 
Aalsmeer moest terug en de kan-
sen kwamen nu voor Zwaluwen ’30. 
Vooralsnog hield Aalsmeer de gele-
deren gesloten. Wissel 67e minuut: 
Mark Ruessink voor Nick Duijn. Het 
kon niet uitblijven. Uit een vrije trap 
van Jerrol v.d. Eeckhout in de 71e 
minuut schoot Serdar Öztürk. langs 
Ray Smidt, 1-1. Wissel 75e minuut: 
Chico van Soelen voor Indy van 
Koert en wissel 83e minuut: Bart de 
Jong voor Thomas Harte. Ondanks 
de gevaarlijke momenten voor het 
doel van Aalsmeer bij de vele cor-
ners dacht vriend en vijand aan een 
gelijkspel. Aalsmeer kreeg nog twee 
goede kansen in de 86e en 92e mi-
nuut, maar Mark Ruessink en Chi-
co van Soelen schoten naast. Zwa-
luwen ’30 had het laatste woord in 
de 95e minuut schopt Niels Jooren 
na een redding van Ray Smidt in de 
rebound de bal in het doel, 1-2 en 
was het over en uit voor Aalsmeer. 
Wat na deze wedstrijd toch gesterkt 
door het spel op bezoek gaat naar 
D.S.O. komende zaterdag 25 janua-
ri. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. Lo-
catie Sportpark Bentwoud, ingang 
Thomas Morelaan, Zoetermeer.  
Jack van Muijden

Foto: Jaap Maars

Voetbal zondag
RCH maakt kansen wel af, 
3-0 verlies voor RKDES
Kudelstaart - De eerste wedstrijd na 
de winterstop is voor RKDES in een 
fiasco geëindigd, de ploeg leed een 
0-3 nederlaag tegen RCH uit Heem-
stede. Roy Endhoven en Justin de 
Haan waren geblesseerd. In de eerste 
helft een gelijk opgaande strijd, maar 
in de 10de minuut had RCH eigen-
lijk met 10 man verder gemoeten. Een 
verdediger van RCH tikte de doorge-
broken Dani Calmez aan, maar de 
verder goed leidende scheidsrechter 
Ozyar hield het bij geel, terwijl de re-
gels in deze toch duidelijk rood voor-
schrijven. Na een half uur de eerste 
echte kans voor RCH, maar alleen op 
de keeper afgaande aanvaller schoot 
naast. Vlak voor rust kreeg de Afas/
van Berkel brigade een uitgelezen 
kans om op voorsprong te komen, 
maar in plaats van direct uit te ha-
len liet Calmez het leer van zijn voet 
springen. Rust dus 0-0. De tweede 
helft een zelfde beeld, twee gelijk op-
gaande partijen en weinig werk voor 
de keepers. Eigenlijk had alleen DES-
keeper Rene Jonker wat te doen en 

hield ook een paar keer fraai de bal, 
zodat lang de nullen op het bord ble-
ven. Na ruim een uur werd het toch 
0-1 door een afstandschot waar kee-
per Rene Jonker het nakijken op had. 
RKDES leek wakker geschut, een 
schot van Edwin van Maris ging over 
en een eigenlijk niet te missen kopbal 
van Calmez ging over, maar het was 
van korte duur. Binnen 5 minuten be-
sliste RCH de wedstrijd door twee 
maal de DES- verdediging uit te spe-
len en te scoren, 0-3 dus. Wedstrijd 
gespeeld. Typerend was misschien 
wel dat de keeper van RCH pas in de 
88ste minuut zijn eerste redding van 
de middag kon aantekenen. De in-
gevallen Raymond Baars vuurde een 
venijnig schot op het doel, maar de 
keeper redde bekwaam wat hij een 
minuut later nogmaals deed bij een 
kopbal van de eveneens ingeval-
len Maarten van Putten. Kortom, het 
was allemaal niet best. Dus werk aan 
de winkel en er komende week weer 
voor gaan, dan uit tegen ZSGO
Eppo

Pr’s bij Sjoelclub
Kudelstaart - Op de tweede com-
petitieavond van 2014 zijn maar 
liefst zes persoonlijke records ge-
sneuveld bij Sjoelclub Aalsmeer. 
Joke Schagen kwam uit op 1389, 
Wim Eijlers op 1371, Mariëtte van 
der Vlugt op 1333, Bert Houweling 
op 1295, Dirk Mol op 1284 en Mir-
jam van den Berg op 1239. In de 
Hoofdklasse ging de hoogste eer 
naar Patrick Geleijn, op 2 Hans van 
Leeuwen en 3. Petra Houweling. A-
Klasse: 1. Joke Schagen, 2. Wijnand 
Spring in ’t Veld en 3. Mariëtte van 
der Vlugt. B-Klasse: 1. Elisa Hou-
weling, 2. Jan Alderden en 3. Karin 
Geleijn. C-Klassse: 1. Wil van Leeu-
wen, 2. Mirjam van den Berg en 3. 
Nel Zwartendijk. De volgende com-
petitieavond is op donderdag 30 ja-
nuari vanaf 20.00 uur in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Voor informa-
tie en uitslagen zie ook www.sjoel-
club-aalsmeer.nl. 

Competitie A-klasse
Snelle tijden zwemmers  
Oceanus tijdens ronde 3
Aalsmeer - Zondag 19 januari was 
Oceanus de gastheer voor ron-
de drie van de A klasse. ZVVS en 
LZ1886 waren in hun sterkste op-
stelling naar Aalsmeer afgereisd 
om te gaan strijden om de oh, zo 
belangrijke punten. Het werd een 
sportieve middag waarbij vele per-
soonlijke records zijn gezwommen. 
Er is zelfs geen diskwalificatie ge-
vallen bij het Oceanus team. De 100 
meter schoolslag leverde tijdsver-
beteringen op voor: Anouk H., Jane, 
Amber C, Luuk, Thomas W. en Finn. 
Waarbij de heren Thomas W en Finn 
er een zeer spannende strijd van 
maakten, er kwamen nog net geen 
vlammen aan te pas. Luuk, Tho-
mas W, Finn en Jochem hadden de 
smaak zo goed te pakken dat ze op 
de 50 rug hun tijden ook nog eens 
flink verbeterden. Ook bij de meiden 
Lois, Amber C., Jane en Anouk H. 
sneuvelden er tijden. 

De meisjes en jongens junioren 
werden deze dag versterkt door Britt 
vd Linden. Zij is nieuw in de Ocea-

nus ploeg en heeft zich super staan-
de gehouden in het geweld. Giulia 
en Amber zwommen zij aan zij op 
de 100 rug richting finish, die nipt in 
het voordeel van Giulia uitviel. Jens 
wist op dezelfde afstand een 1.18,56 
te zwemmen . De dames en heren 
senioren werden deze dag versterkt 
door Monique, Danielle en Jeffrey. 
Op de 50 vlinder verscherpten Sam, 
Danique, Danielle, Monique, Jef-
frey, Michael en Jos alle 7 hun tij-
den. De 200 schoolslag leverde een 
mooie strijd op tussen Ruben en Se-
bastian. Rick volgde op enige af-
stand, maar wist wel zijn tijd naar 
3.23,03 te brengen. De heren senio-
ren deden daar een schepje boven-
op, al kon Jeffrey het niet laten toch 
een valse start te veroorzaken. Mi-
chael, Jeffrey en Arjan behaalden 
alle drie een persoonlijke record. 
De meisjes junioren zwommen de-
ze afstand ook uitstekend met Britt 
die 12 seconde ervan af haalde, Am-
ber B. die een super race zwom en 
er ook weer 6 seconde vanaf haal-
de en Lianne die net boven haar 

beste tijd finishte. De zwaarste af-
stand van de dag was de 400 wis-
sel. Roan zijn debuut en Aage, Olaf 
en Bart zwommen alle drie een dik 
persoonlijk record. 
De dames werden vertegenwoor-
digd door Anouk v. N., Fabienne 
en Aicha. De halve afstand, de 200 
wissel, deed qua prestatie niet on-
der aan de 400. Artemis, die verle-
den week nog werd gedist op de 
100 wissel, was er op gebrand om 
dat niet nog een keer te laten ge-
beuren en zwom een 2.42,51 met 
Jeanine héél dichtbij, 2.42,52! Tho-
mas V. wist een kleine tijdsoverwin-
ning te zwemmen en Wessel was 
allang blij dat hij het gehaald had. 
200 Rugslag leverde Robin P.M. een 
persoonlijk record op en dat ter-
wijl zij kampt met een hardnekkige 
schouderblessure. Danielle zwom 
een 2.45,11 en Sam 3.00,55. Mi-
chael kreeg een extra 9 seconde op 
zijn tijdkaart, wat later keurig werd 
hersteld en gecorrigeerd tot een 
2.33,75. Nog twee estafetteraces te 
gaan en dan zat deze bloedstollen-
de middag erop, 4 keer 50 vrij meis-
jes met Jane 32,88; Giulia 31,29; 
Amber B. 32,05 en Lianne 28,44, een 
super tijd en ruimschoots de snel-
ste. Aage, Roan, Ruben en Bart na-
men de 4 keer 100 wissel voor hun 
rekening. Ronde 3 zat er op met nog 
één ronde te gaan. 

NK beachrugby voor meiden! 
Aalsmeer - Daar waar de meiden 
van de Amstelveense Rugby Club 
vorig jaar nog deelnamen aan het 
jongenstoernooi krijgen zij dit jaar 
de kans om Nederlands kampioen 
beachrugby bij de meisjes te wor-
den. Aanstaande zaterdag 25 janu-
ari organiseert ARC het eerste Ne-
derlandse kampioenschap indoor 
beachrugby voor meiden in The 
Beach. Het overdekte strand in The 
Beach geeft een extra dementie aan 
de rugby sport. Op het zand wordt 
het spel zwaarder dan op het gras 
en de teams zijn kleiner, 4 speel-

sters in plaats van 15. Het tackelen 
op het zand gaat wel makkelijker 
en het vallen doet minder pijn, op 
vorige toernooien is gebleken dat 
de meiden hier dan ook maar al te 
graag gebruik van maken. De eer-
ste kick off van het NK beachrug-
by vindt plaats om 13.00 uur in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a. 
De entree voor het NK is gratis! Kom 
gerust langs en aanschouw het ge-
weld op het zand tussen de mei-
den in de leeftijdscategorie 12 tot 18 
jaar! Meer informatie is te vinden op 
www.beach.nl en www.arcrugby.nl.

ZABO zaalvoetbal
Lemo klopt koploper Schijf
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 18 
januari heeft het team van LEMO 
een nederlaag toebedeeld aan kop-
loper Schijf Grondboringen. VVZS 
won van Piller Sport en is nu de 
nieuwe lijstaanvoerder van de ZA-
BO zaalvoetbal competitie. De acht-
ste speelronde vond plaats in hal 
2 van sporthal de Bloemhof en de 
openingswedstrijd ging tussen Ho-
lex en Polonia Aalsmeer. Dit du-
el eindigde met 4-2 in het voor-
deel van Holex. De tweede wedstrijd 
was de topper van de avond aange-
zien de nummers één en drie van de 
ranglijst tegenover elkaar stonden. 
Schijf Grondboringen bouwde in de 
eerste helft een 3-1 voorsprong op. 
Vlak voor de wissel schoot LEMO de 
aansluitingstreffer binnen: 3-2 en dit 
werd tevens de ruststand. 
In de tweede helft wist de kop-
loper niet meer te scoren en zo-
doende kon LEMO op jacht naar 
de overwinning. Mede dankzij drie 
fraaie doelpunten van Wallie van 
der Wal en twee goals van Loren-
zo Zorn sloot LEMO de partij win-
nend af met 7-3. De derde wedstrijd 
van het avondje ZABO was het duel 
tussen La Furia Roja en Heemhorst 
Watersport. De punten gingen naar 
La Furia Roja want zij wonnen met 
de cijfers van 6-1. Hierna volgde de 
ontmoeting tussen Lemo Gaat Los 

en Amsec Beveiliging. Het publiek 
kreeg aanvallend zaalvoetbal voor-
geschoteld en de doelpuntenteller 
van Lemo Gaat Los stopte pas bij 
10-2. De slotwedstrijd ging tussen 
VVZS en Piller Sport. VVZS speelde 
geconcentreerd en kwam niet in de 
problemen. Na tien minuten stond 
het 3-0 en bij rust gaf het scorebord 
3-1 aan. In de tweede helft speel-
den beide ploegen een hoger tem-
po maar vielen er minder doelpun-
ten. De beslissing viel zes minuten 
voor tijd: 4-1. In de slotseconde be-
paalde Piller Sport de eindstand op 
4-2 in het voordeel van VVZS. De vijf 
wedstrijden van ronde 8 werden ge-
arbitreerd door de scheidsrechters 
Verlaan, Klaas Boekel en Natasja 
van Loon. 

Zaterdag ronde 9 
De competitie van de ZABO wordt 
zaterdag 25 januari voortgezet met 
speelronde 9. Speellokatie is sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg. 
Om 18.35 uur begint VVZS tegen 
Lemo Gaat Los. Om 19.20 uur is de 
aftrap van La Furia Roja tegen LE-
MO. Om 20.05 uur speelt Amsec Be-
veiliging tegen Schijf. Om 20.50 uur 
treedt Holex aan tegen Heemhorst 
en om 21.35 uur is er als afsluiter 
Piller Sport tegen Polonia Aalsmeer. 
De toegang is gratis. 

Huidige stand: 
VVZS 8-22, Schijf Grondborin-
gen 8-19, LEMO 8-18, La Furia Ro-
ja 8-16, Holex 8-10, Piller Sport 8-8, 
Heemhorst Watersport 8-7, Lemo 
Gaat Los 8-7, Polonia Aalsmeer 8-6, 
Amsec Beveiliging 8-3.

Programma 
handbal
Zaterdag 25 januari
17.45 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens E1 – 
 Quintus
18.45 uur:  Aalsmeer, heren 3 – 
 Hercules (Tweede Divisie)
20.45 uur:  Aalsmeer, heren 1 – 
 Quintus (eredivisie)

Zondag 26 januari
9.30 uur:   Aalsmeer, jongens B2 – 
 Rijnstreek
10.30 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 5 –
  Achilles
11.40 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 4 – 
 Westsite
12.50 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 4 – 
 Westsite
13.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren A1 – 
 Hercules (jeugddivisie)
14.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes B2 –
  Leidsche Rijn
14.15 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 2 – 
 NEA
16.05 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 – 
 Houten (Eerste Divisie) 

Oscar Gootjes (rechts) won in de finale van Alex Adema.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Oscar wint eerste finale!
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de negende speelavond van het 
seizoen van de dartclub Poel’s Eye 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Traditioneel waren de speelavon-
den in de winter maanden drukker 
bezocht dan de rest van het jaar. 
De vorige twee speelavonden trok-
ken 40 en 54 deelnemers naar het 
Dorpshuis, de negende spelavond 
was met 45 deelnemers ook weer 
gezellig druk. Dankzij de vele dart-
borden en de prima wedstrijd lei-
ding konden de finales zoals ge-
woonlijk weer vóór twaaalven be-
ginnen. De avond eindigde met 
vier finales op vier niveaus. Willi-
am Hunitetu bereikte voor de vier-
de keer dit seizoen de ‘Grote Finale’. 
Zijn tegenstander Erik Jan Geelker-
ken won de eerste speelavond van 
het seizoen. Op William stond ech-
te deze hele avond al geen maat, en 
dus won hij overtuigend zijn twee-
de speelavond van het seizoen. Rob 
Broekhof en Ronald Baars bereik-
ten de halve finale van deze ronde. 
Op het tweede niveau troffen twee 
geroutineerde darters elkaar. Geza-
menlijk bereikten Remco Maarse en 
Huib Gootjes namelijk voor de 42ste 
keer een finale bij de Poel’s Eye. De 
statistieken wezen niet alleen wat 
aantal betreft in Remco’s voordeel 
(23 finales tegenover 19 van Huib), 
maar ook wat betreft zwaarte. Rem-
co bereikte namelijk tien keer de 
Grote Finale. 
In de finale tegen Huib bleek Remco 
dan ook de betere darter. Tony van 
Riel en Gilbert van Eijk bereikten 
de halve finale. Gilbert had met een 
mooie uitgooi van 126 ook nog eens 
de hoogste uitgooi van de avond. 
Het derde niveau had met Robertino 

Zonneveld en Tim van de Poel een 
finale met een ‘verleden’. Eerder op 
de avond stonden zij namelijk bij el-
kaar in de poule. Zij moesten ech-
ter Ron Hashkamp en Rob Broekhof 
voorrang verlenen richting de win-
naarronde. Robertino en Tim verlo-
ren daarna echter geen wedstrijd 
meer, waardoor zij elkaar voor de 
tweede keer deze avond tegen kwa-
men. In de poule had Robertino nog 
gewonnen, in de finale wist Tim zich 
echter te revancheren. Jarek Sar-
na en Jan Berk behaalden in deze 
ronde knap de laatste vier. Op het 
vierde niveau bereikten Oscar Goot-
jes en Alex Adema de finale. Bei-
den hadden nog niet eerder een fi-
nale gewonnen bij de Poel’s Eye. In 
Alex zijn geval was dat niet zo ver-
wonderlijk omdat het zijn eerste fi-
nale ooit was. Voor Oscar lag dat 
anders, het was zijn vijfde finale. Dit 
keer wist hij dan eindelijk de cho-
colaatjes te bemachtigen. Tot slot 
mocht Bak proberen de juiste triple 
te raken bij het spel de Triple Pot. 
Dit lukte hem zelfs met twee (van de 
drie) pijlen. Deze poging, plus meer 
informatie over de dartclub, is terug 
te vinden op de website www.poel-
seye. De volgende darts activiteit bij 
de Poel’s Eye is pas weer over drie 
weken. 
Volgende week trekken namelijk 
grote getalen darters naar de Dut-
ch Open. Twee weken daarna is de 
Kudelstaart Open. Dit toernooi vind 
plaats op zaterdag 15 februari. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een zogenaamd open deuren be-
leid; lidmaatschap of van te voren 
opgeven is niet nodig.

Tibor wint weer 
dinsdag darten
Aalsmeer -  Het was een spannen-
de finalen tussen Tibor Hogervorst 
en Sebastiaan Dolk tijdens de we-
kelijkse dartavond op dinsdag in ’t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
55. Met de hoogste uitgooi van 93 
won Tibor net even voor Sebastiaan 
die dus tweede werd. Op de derde 
plaats eindigde Ted van Galen. Ook 
zin om te komen darten? Welkom, 
de zaal gaat open om 19.30 uur en 
vanaf 20.00 uur worden de dartpij-
len ter hand genomen. De kosten 
zijn 2.50 euro per avond. Voor wie 
geen dartpijlen heeft, is een oefen-
set aanwezig. 
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