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Iedereen staat voor elkaar klaar 
Het is prettig als je vanaf dag één vaste 
gezichten om je heen ziet. Voor elke klas 
hebben we daarom een vast team van (vak)
docenten. Zij zijn echt betrokken bij hoe het 
met jou gaat en staan voor je klaar.

Altijd iets leuks te doen
Als brugklasser start je met de introductieweek, 
zo leer je elkaar goed kennen. En dat is pas het 
begin van de interessante excursies en leuke 
activiteiten die we organiseren voor onze leer-
lingen. Op Thamen valt altijd wat te beleven. 
Superleuk toch!

Ontdek de Themaklassen
Er is voor iedereen een leuke themaklas om 
uit te kiezen, zo leer je ook leerlingen kennen 
buiten je gewone klas om. Creatievelingen 
kunnen terecht bij Arts & Media, foodies bij 

Food & Health, sportfanaten bij Sports & Body 
en techneuten bij Tech+.

Open dag
Kom op 25 januari naar onze open dag en 
ervaar de sfeer van het Vakcollege Thamen. 
Ontmoet onze brugklassers en vakdocenten, 
ga aan de slag in de praktijklokalen en neem 
een kijkje in ons Skills Lab.

Try-Out
Nog meer Thamen proeven? Doe dan mee 
met de Try-Out op 15 en/of 22 februari van 
14.00-16.00 uur. Inschrijven kan via: 
bit.ly/vakcollege_thamen_try-out. 
Je kunt je aanmelden tijdens de open dag, 
via lesjesmiddag@thamen.nl of bel naar 
0297-563192.

Meer informatie: www.thamen.nl

Vakcollege Thamen: 
hier kan je jezelf zijn
Vakcollege Thamen is dé school voor vmbo basis, vmbo kader en mavo+ in Uithoorn en omgeving. Samen leren, ontdekken en oefenen doen we graag in de praktijk. We vinden het belangrijk dat je het � jn hebt bij ons op school. Daarom zorgen we dat je leert op een 
manier die het beste bij jou past én dat je goed contact hebt met andere leerlingen. 
Overstappen naar de middelbare school is al spannend genoeg!

Kom naar onze open dag en ervaar de sfeer
van het Vakcollege Thamen. Ontmoet onze
brugklassers en vakdocenten, ga aan de
slag in de praktijklokalen en neem
een kijkje in ons Skills Lab.

brugklassers en vakdocenten, ga aan de
slag in de praktijklokalen en neem

vmbo basis  |  vmbo kader  |  mavo+

Leren 
door doendoor doendoor doen

Open dag
Kom naar onze open dag en ervaar de sfeer

Open dagOpen dagOpen dagOpen dagOpen dag
Woensdag 25 januari 2023 
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Miele specialist
Eigen technische dienst

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454

info@hartelust.nl • www.hartelust.nlHARTELUST

HARTELUST

HARTELUST

MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Wij zijn op zoek naar een

MONTEUR
ABS Pijnaker Aalsmeer

E. paul.pijnaker@abspijnaker.nl
Bel of app naar Paul 06-53 12 35 44 

of Rick 06-38 72 83 42

SOLLICITEER | BEL | APP | MAIL | KOM LANGS… 

ABSPIJNAKER.NL

Op maandag 16 januari 2023 is er in het raadhuis van Aalsmeer 
een inloopbijeenkomst over het concept bestemmingsplan 
en het concept exploitatieplan van het woningbouwproject 
Oosteindedriehoek. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is 
van harte welkom.

Waar: Raadhuis Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer
Wanneer: Maandag 16 januari 2023 van 19.00 uur tot 21.00 uur

Het is een inloopbijeenkomst, u kunt tussen 19.00 uur en 21.00 
uur binnenlopen wanneer het u uitkomt. De ontwikkelaar en 
vertegenwoordigers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te 
beantwoorden en toelichting te geven op het plan.

Interesse? Graag zien wij u op 16 januari! 

INLOOPBIJEENKOMST:
‘OOSTEINDEDRIEHOEK’ 
OP 16 JANUARI 2023

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Aalsmeer: Omgeving Uiterweg  € 100,- per maand
Omgeving Oosteinderweg  € 100,- per maand
Omgeving Machineweg  € 75,- per maand

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Ter voorbereiding van de dijkver-
zwaring, die eind 2023 gaat starten, 
vinden er boringen plaats vanaf het 
� ets- en voetpad naar de woningen 
om nieuwe aansluitingen te maken 
voor de kabels en leidingen. De 
werkzaamheden worden uitge-
voerd tussen de Herenweg en de 
Bachlaan en in verband met de 
aanzienlijke lengte worden werk-
zaamheden gefaseerd uitgevoerd 
in wegvakken van maximaal 100 
meter. Per fase wordt het voet- en 
� etspad afgezet voor het verkeer. 
Fietsers en voetgangers passeren 
de werkzaamheden via de rijbaan. 
Er worden verkeersregelaars 
ingezet om het (langzame) verkeer 
om het werkvak heen te bege-
leiden. De werkzaamheden zijn 
begonnen vanaf de Herenweg. In 
de weekenden wordt geprobeerd 
zo veel als mogelijk het � etspad 
(gedeeltelijk) vrij te geven. 

Molenvlietweg
En er zijn nog meer werkzaam-
heden de komende maanden in de 
gemeente. In het kader van het 
verbeteren van de � etsroutes is 
gestart met het verbreden en asfal-
teren van het � etspad Molen-
vlietweg. Vooruitlopend worden 
door Stedin een aantal leidingen 
verlegd. De werkzaamheden aan 
beide zijden van de Molenvlietweg 
worden gefaseerd uitgevoerd. Om 
de � etsers en voetgangers te 
kunnen laten passeren, wordt een 
rijstrook afgezet voor het verkeer. 
Het verbreden en asfalteren vindt 
plaats in het eerste kwartaal van 
2023, tot en met vrijdag 31 maart. 

Zijdstraat
Ook de werkzaamheden door de 
nutsbedrijven in de Zijdstraat, Punter-
straat en Molenplein zijn weer opge-
pakt. Ter voorbereiding van de herin-
richting worden gasleiding, waterlei-
ding en laagspanningskabels 
vervangen en enkele datakabels 
aangepast. Ook wordt hemelwateraf-
voer in de Zijdstraat verbeterd. De 
‘klus’ was stop gezet vanwege de 
feestdagen, zijn afgelopen maandag 
9 januari weer opgepakt en duren, 
aldus de planning, tot en met 30 april. 
De meeste hinder is hier voor de 
bezoekers en leveranciers, maar er 
wordt gezorgd dat alle winkels goed 
bereikbaar blijven. 

Machineweg
Verkeershinder is er verder ook op 
werkdagen van 9 januari tot en met 
vrijdag 3 februari op de Machineweg 
ter hoogte van huisnummer 222. Hier 
worden eveneens kabels en leidingen 
aangelegd. De werkzaamheden 
worden in fases uitgevoerd. Er 
worden bermafzettingen geplaatst en 
op diverse locaties wordt de helft van 
de rijbaan afgezet. Verkeer passeert 
om en om. Er worden verkeersrege-
laars ingezet om het verkeer om het 
werkvak te begeleiden. 

Greenpark
Ook is afgelopen maandag een 
aanvang gemaakt met de aanleg van 
kabels en leidingen ten behoeve van 
Greenpark in de Thailand- en Japan-
laan. Hiervoor worden de voetpaden 
afgesloten. Voetgangers kunnen hun 
weg vervolgen via het naastgelegen 
� etspad of via de overzijde van de 

rijbaan. Er geldt tijdens de werkzaam-
heden, tot en met vrijdag 27 januari, 
een snelheidsbeperking van 30 kilo-
meter per uur voor gemotoriseerd 
verkeer.

Uithoornlijn en N201
Ook op de grens van de gemeente 
wordt volop aan de weg gewerkt, 
onder andere aan de aanleg van de 
Uithoorn tramlijn. In verband met de 
bouw hiervan is van dinsdag 7 tot en 
met vrijdag 24 februari nachtelijke 
hinder (van 20.00 tot 05.00 uur) op de 
N201 (tussen de Zijdelweg en de 
Legmeerdijk). Er wordt eerst aan de 
noordzijde gewerkt en daarna aan de 
zuidzijde. Verkeer wordt naar de 
andere rijbaan geleid, zodat verkeer 
in beide richtingen op één strook 
mogelijk blijft.

Langdurige verkeershinder op 
de Kudelstaartseweg
Aalsmeer - Afgelopen maandag 9 januari is gestart met werkzaamheden 
aan de Kudelstaartseweg. In totaal zal tot en met vrijdag 3 november 
(tien maanden lang) het verkeer hier hinder van ondervinden. 
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VERSCHIJNT DONDERDAG

AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

135e jaargang

Oplage: 17.750

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 15 JANUARI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Zondag 10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

dienst om 10u. met ds. A.P. van 
Langevelde uit Zoetermeer. Om 
16.30u. dienst met ds. B. Ho�and 
uit Emmeloord. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. dienst in Ontmoetingskerk 
met ds. J.A.C. Weij uit Kampen 
(eenheidszondag). 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 9.30u. 

Oecumenische dienst in Karmel-
kerk met ds. Johan Vrijthof. 
Geref. Gemeente Nederland

- Chrysantenstraat 1a. Zondag 
diensten om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 19.30u. Oecumenische 
dienst in Karmelkerk met ds. 
Johan Vrijthof. Info: http://
pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met prop. D. v/d 
Meulen uit Amsterdam. Orga-
nist: Joshua Prins. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. 
Haeck. Organist: Rogier Postma. 
Zie: www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf. 
Info: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Kloosterhof: Zaterdag om 
16.30u. Woordcommunieviering. 
Voorganger: B. Dullens. 

Karmelkerk: Zondag 9.30u. Oecu-
menische viering m.m.v. 
Karmelkoor. Voorganger: ds. 
Johan Vrijhof. Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof Kicka.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u. 

Utrenia en 10u. Heilige liturgie. 
Voorganger: father Ion. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. 
Gonja van ‘t Kruis (eenheids-
zondag). Info: www.kerkdienst-
gemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag 10u. 

dienst met pastor A.M. Creemer-
Allard uit Kudelstaart en 19u. 
dienst met ds. Erick Versloot uit 
Mijdrecht. Info: https://sow-
kudelstaart.nl. 

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 

Zondag 11u. Eucharistieviering 
m.m.v. dames- en herenkoor. 
Info: stjangeboortesecretariaat@
live.nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingskerk, Werf 2, Rijsenhout. Op 
24 januari om 20u. met Peter 
Slagter over ‘Het Bijbelboek 
Spreuken’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

verzorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dinsdag 
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9.

Aalsmeer – Heb je er wel eens over 
nagedacht om bezorger te worden 
van de Nieuwe Meerbode? En weet 
je dat het ook heel leuk werk is? 
Lekker gezond bezig in de buiten-
lucht en het levert nog een goed 
zakcentje op ook! Want de verdien-
sten als bezorger bij de Nieuwe 
Meerbode zijn ruim boven het mini-
mumloon. Dat wil jij toch ook? 
Dan heb je geluk, want de Nieuwe 
Meerbode heeft wegens uitbreiding 
weer plek voor nieuwe bezorgers. 
Iedereen vanaf 13 jaar kan bezorger 
worden, ook 65-plussers zijn welkom. 
De Nieuwe Meerbode maakt het je 
ook nog extra gemakkelijk: want de 

kranten worden bij jou thuis afgele-
verd en je kunt gratis gebruik maken 
van de krantentas.
En omdat de Nieuwe Meerbode de 
bezorgers een warm hart toedraagt, 
krijg je ook nog eens een cadeaubon 
van Coolblue ter waarde van 15 euro. 
Dat klinkt toch top? 
Wil je ook werken als bezorger voor 
de leukste en meest gelezen krant 
van de regio? Of wil je meer weten? 
Neem dan contact op met Marco van 
Verspreidnet via 0251-674433 of per 
e-mail: info@verspreidnet.nl. Meer 
informatie is ook te vinden op: www.
verspreidnet.nl. Je bent van harte 
welkom!

Goed zakcentje verdienen? 
Word bezorger bij de Meerbode

Ontmoetingscentrum 
zoekt muzikant
Aalsmeer - De vrijwilligers van het 
Ontmoetingscentrum in gebouw 
Irene aan de Kanaalstraat zijn op zoek 

Aalsmeer - Door heel Nederland zijn 
honderden plaatselijke gemeenten 
uit verschillende kerkverbanden 
actief betrokken bij de gebedsweek 
die plaatsvindt van 15 tot en met 22 
januari. De betrokken deelnemers 
organiseren de bijeenkomsten om 
invulling te geven aan het thema: 
Doe goed, zoek recht. Op zondag 15 
januari wordt in de Karmelkerk aan 
de Stommeerweg een oecumenische 
dienst gehouden in het kader van 
deze Week van gebed voor eenheid 
van christenen. Het thema voor deze 
dienst is: ‘Het goede leren doen’. De 
liturgiegroep van de Raad van Kerken 
Aalsmeer heeft deze viering samen 
met dominee John Vrijhof uit Zand-
voort voorbereid. Muzikale mede-
werking zal worden verleend door 
het Karmelkoor onder leiding van 
Adriaan van Lunenburg en door 
organist Nico van Geijlswijk. De 
samenwerkende kerken nodigen u 
van harte uit om deze dienst bij te 
komen wonen. Aanvang is 09.30 uur. 
De viering wordt ook live gestreamd 
en is te volgen via www.rkkerkaals-

meer.nl events/15-januari-2023-
zondag-9-30/

Korte gebedsdiensten
Ook worden tijdens de Week van 
gebed dagelijks korte gebedsdien-
sten gehouden in verschillende 
kerken in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Allen beginnen om 20.00 uur. De 
gebedsdiensten vinden plaats op 
zondag 15 januari in de Hervormde 
Kerk Aalsmeer-Dorp, op maandag 16 
januari in de Open Hof Kerk (samen 
met de Doopsgezinde gemeente en 
RK Karmelkerk), op dinsdag 17 
januari in De Spil in Kudelstaart 
(samen met Alphakerk en RK St. 
Jangeboorte), op woensdag 18 
januari in de Lijnbaankerk en op 
donderdag 19 januari in de 
Hervormde Kerk Aalsmeer-Oost 
(samen met de Cama-gemeente). 
Kijk voor meer informatie op www.
kerkpleinaalsmeer.nl. De jaarlijkse 
Week van gebed voor eenheid wordt 
georganiseerd door Missie Neder-
land, de Raad van Kerken en Samen 
Kerk in Nederland (SKIN). 

Week van gebed: Oecumenische 
dienst ‘Het goede leren doen’

Kudelstaart - ‘Op zoek naar parels in 
de schat der eeuwen’ is het thema 
van de lied- en zangdienst op 
zondag 15 januari in De Spil in Kudel-
staart. “Neem een liedboek in handen 
en je hebt een schatkamer onder 
handbereik”. Een uitspraak van predi-
kant-muzikant Erick Versloot uit 
Mijdrecht. 
Achter elk lied gaat een eigen, uniek 
verhaal schuil. Wanneer je zo’n 
verhaal eenmaal kent, gaat een lied 
meer voor je leven, zing je het 
bewuster, beleef je het meer intens, 
klinkt het voorgoed anders. 
Predikant-muzikant Erick Versloot 
(1970) uit Mijdrecht zal na enkele 
inleidende en meditatieve notities 
over zingen aan de hand van een 
aantal liederen de aanwezigen 
meenemen door de tijd. Er wordt 

letterlijk en �guurlijk een beeld van 
dichters en componisten gegeven en 
er wordt verteld over de geschie-
denis van het ontstaan van een lied 
en soms ook welke geschiedenis een 
lied later in mensenlevens heeft 
geschreven. Erick Versloot doet dat 
op meditatieve en informatieve 
wijze, poëtisch, speels en met humor. 
Zo wordt met elkaar naar schatten 
gegraven en parels ontdekt in het 
liedboek. 
En uiteraard zullen de liederen 
daarna ook met elkaar gezongen 
worden rondom orgel en piano. Theo 
Griekspoor zal deze avond het orgel-
spel verzorgen. Na a�oop is gelegen-
heid voor ontmoeting met ko�e en 
thee. Belangstellen zijn welkom in De 
Spil in Kudelstaart. De lied- en zang-
dienst begint om 19.00 uur.

Schatgraven in het liedboek 
met Erick Versloot in De Spil

Aalsmeer - In de regio Jinja in 
Oeganda, aan het Victoriameer, 
ondersteunen de Grannies2Grannies 
Friesland al vele jaren de grannies in 
dat gebied. Ruim tien jaar geleden is 
begonnen met het bouwen van 
huisjes voor deze oma’s, die allemaal 

de zorg hebben voor een aantal 
kleinkinderen waarvan de ouders 
overleden zijn. De omstandigheden 
waarin zij deze kinderen moesten 
grootbrengen waren erbarmelijk, hun 
huisjes waren een bouwval, of lek of 
gevaarlijk. Inmiddels zijn er al meer 

Steun Doopsgezinde Gemeente 
voor grannies in Oeganda

dan 100 huisjes gebouwd en zijn er 
ook projecten gestart met geiten, 
kleine handeltjes en handwerkarti-
kelen. Ook worden kinderen gespon-
sord, zodat ze naar school kunnen en 
een kansrijkere toekomst hebben. 
Het nieuwste project is het solar 
cooking project. De grannies krijgen 
een set van een pan in een speciaal 
omhulsel en kunnen daarmee hun 
potje klaar stomen met behulp van 
zonne-energie. Het werkt als een 
soort hooikist. Alle ingrediënten in de 
pan, inpakken en wachten tot het 
klaar is, ondertussen kunnen ze door-
gaan met hun bezigheden. Voor de 
dagen dat de zon niet schijnt krijgen 
de grannies er een hout besparend 
oventje bij. In de adventstijd is er 
door de Doopsgezinde Gemeente 
met collectes ruim 1.250 euro voor 
dit project bijeengebracht. Aan de 
Stichting Ontwikkelings Samenwer-
king Aalsmeer is verdubbeling van 
het bedrag aangevraagd.

naar een pianist, gitarist of accordeo-
nist. Dit om de ouderen te begeleiden 
bij het zingen van oud Hollandse 
liedjes. Het muzikale uurtje is 1 keer 
per maand op dinsdagmiddag. Inte-
resse? Bel dan 06-22468574.
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AGENDA

DONDERDAG 12 JANUARI:
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 

buurthuis Hornmeer, Dreef 1, 
van 10.30 tot 12u. 

* ‘Human Nature’ in Flower Art 
Museum, Kudelstaartseweg. 
Open: donderdag t/m zondag 
13-17u. Tot en met 29 januari.

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

* Schaken op elk niveau bij 
Schaakclub Westeinder in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20u.

* Lezing over Schotse tuinen bij 
Groei en Bloei in buurthuis 
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.

VRIJDAG 13 JANUARI:
* Financieel Café open in biblio-

theek Marktstraat van 13 tot 
15u. Iedere vrijdag.

* Kaartavond BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u.

* Schaaklessen en schaken bij AAS 
in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
van 19 tot 22u.

* Salsa Café in The Beach, Oostein-
derweg, 19 tot 23u.

* Optreden zes band van Band-
brouwerij in N201, Zwarteweg 
90. Open vanaf 20u.

ZATERDAG 14 JANUARI:
* Crash Museum in Fort bij Aals-

meer open, 10.30 tot 16.30u.
* Deborah Carter met Zandscape 

in cultureel café Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 20.30u.

ZONDAG 15 JANUARI:
* Watertoren open voor bezoekers 

van 13 tot 17u.
* Nieuwjaarsconcert Aalsmeers 

Harmonie in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat vanaf 13u.

* Zondag bij Bob met optreden 
Greta Holtrop en Martijn Schok 
in Oude Veiling vanaf 15.30u.

* Liveband in The Shack, Schiphol-
dijk 253b, Oude Meer vanaf 16u.

MAANDAG 16 JANUARI:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

staart open vanaf 10u. Ook op 
dinsdag en donderdag.

* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 
het Middelpunt, Wilhelmina-
straat van 10.30 tot 12u.

* Bridgen voor gezelligheid in 
Baken, Sportlaan, 13.30 tot 16u.

* Sam Creatief in Parochiehuis, 
Gerberastraat, 14 tot 16u.

* Inloop over Oosteindedriehoek 
in Raadhuis van 19 tot 21u.

DINSDAG 17 JANUARI:
* Kinderboerderij Hornmeer open 

iedere dinsdag t/m vrijdag van 
9.30 tot 16.30u. Zaterdag en 
zondag van 10 tot 16.30u. 

* Open huis Open Hofkerk in ‘t 
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.

* Taalpunt in bibliotheek open 
van 11 tot 13u. Taalcafé van 
13.30 tot 14.30u.

* Bingomiddag voor senioren in 
De Reede, Rijsenhout, 13.30u.

* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u. 

* Combi-vergadering Ruimte en 
Maatschappij en Bestuur in 
Raadhuis. Aanvang: 20u.

WOENSDAG 18 JANUARI:
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

lingen in Raadhuis van 10 tot 
12u. Elke woensdag.

* Oost-Inn in De Mikado, Catha-
rina Amalialaan van 9.30 tot 
11.30u.

* Kaarten bij OVAK in Parochie-
huis, Gerberastraat v/a 13.30u.

* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

DONDERDAG 19 JANUARI:
* 

VRIJDAG 20 JANUARI:
* Bandbrouwerij voor kids in 

N201, Zwarteweg vanaf 19u.
* Bandbrouwerij met optreden X 

Floodlines in N201 vanaf 20u.

ZATERDAG 21 JANUARI:
* Jubileumfeest De Pretpeurders 

in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 
20.11u. Toegang: 16+

* KCA cabaretavond met Thjum 
Arts, ‘Tijdloos genot’. In Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 20.30u.

Bandbrouwerij luidt nieuwe jaar 
in met optredens van zes bands

Ook de winnaar van de Popprijs 2022, de band Lifeblood, treedt vrijdag op in N201.

Een aantal bands blijft zich ontwik-
kelen en wil vooral beter worden en 
andere muzikanten beginnen steeds 
weer nieuwe bands om nieuwe 
dingen te proberen. Aanstaande 
vrijdag 13 januari wordt het nieuwe 
jaar ingeluid met optredens van zes 
bands waarvan twee helemaal 
nieuw: The Lazy Lemons en Bacon 
Bisquit en een aantal gevestigde 
namen: Lifeblood, Ignition, Syncopi-
city en The Black T’s. Zes bands, elk 
met een eigen stijl; deels covers en 
deels eigen werk, van rock tot soul, 
disco en punkrock, metal en pop: 
Het belooft een zeer gezellige en 
gevarieerde muzikale avond te 
worden, iedereen is welkom om te 
komen kijken, een drankje te doen 
en zich onder te dompelen in het 
vele jonge muzikale talent dat Aals-
meer rijk is. N201 aan de Zwarteweg 
90 is open vanaf 20.00 uur en de 
entree is gratis.

Aalsmeer - Het voelt als thuiskomen. 
Toen Deborah J. Carter zestien jaar 
geleden voor het eerst in Bacchus 
verscheen, sprong er een vonk over 
die het ‘culturele jazzcafé’ in lichter-
laaie zette. Sindsdien komt ze regel-
matig terug met haar muzikale 
levenspartner Mark Zandveld om 
nieuw repertoire te laten horen en 
steeds weer de sterren van de hemel 
te zingen. De jazzvocaliste komt 
aanstaande zaterdag 14 januari weer 
naar Aalsmeer om in het knusse 
Bacchus een optreden te verzorgen. 
Ditmaal laat Deborah van zich horen 
samen met de band Zandscape, het 
geesteskind van Mark Zandveld. Hij 
is verantwoordelijk voor alle compo-

sities op de gelijknamige CD en 
tekent voor de baspartijen. Zands-
cape, verder bestaande uit Gunnar 
Graafmans (vibrafoon), Jeen Rabs 
(gitaar) en Jurjen Bakker (drums), 
trakteert op een frisse verscheiden-
heid aan stukken. De muziek is zowel 
melodieus als avontuurlijk en doet 
soms denken aan ECM-artiesten uit 
de jaren zeventig, zoals Gary Burton 
of Chick Corea, maar met een eigen-
tijdse aankleding. Met dit originele 
materiaal bij de hand nemen deze 
ervaren muzikanten de bezoekers 
mee op een trektocht door een 
muzikaal landschap met prachtige 
harmonieën, verrassende grooves, 
gevoelige ballads en inventieve 

KCA-jazz met Deborah Carter en 
Zandscape live in Bacchus

improvisaties. Het optreden in cultu-
reel café Bacchus aan de Gerbe-
rastraat 4 begint zaterdag 14 januari 
om 20.30 uur. De entree is 15 euro 
per persoon, met vriendenkaart 12 
euro en jongerentickets (tot en met 
25 jaar) kosten 10 euro per stuk. 
Kaartverkoop: via de KCA Ticketshop 
en aan de zaal (graag per pin).

Aalsmeer - Op zaterdag 21 januari 
opent Club N; De nieuwste 18+ club 
in Aalsmeer. Club N is elke zaterdag 
geopend van 22.00 tot 03.00 waarbij 

de beste dj’s klaar zullen staan! Dus, 
ben jij ook toe aan een uitgaansge-
legenheid dicht bij huis en hou jij 
van goede muziek en gezelligheid? 

Nieuw in Aalsmeer: Club N voor 
18+ op zaterdagavond

Kom dan de 21e naar de opening in 
N201 aan de Zwarteweg 90. Na een 
lange periode met heel veel 
verschillende evenementen is 
besloten dat N201 voortaan elke 
zaterdag geopend zal zijn. Onder de 
naam Club N zullen de beste dj’s uit 
de wijde omtrek draaien in verschil-
lende dancestijlen: waarbij de dj’s 
alle vrijheid hebben om te doen 
waar ze goed in zijn zolang iedereen 
het maar naar zijn zin heeft op de 
dansvloer! Daarmee breekt N201 
met een verleden waarin er geen 
vaste programmering was en 
bovendien is de club elke zaterdag 
geopend, zodat iedereen voortaan 
weet waar die aan toe is. Een paar 
keer per jaar zullen er zaterdags 
themafeesten zijn, bijvoorbeeld 
gericht op een bepaald genre, maar 
dat wordt dan ruim van tevoren 
aangekondigd. De entree tot Club N 
is de eerste weken gratis, is voor 18+ 
en legitimatie is verplicht.

Aalsmeer - Zaterdag 14 januari 
neemt Monic Persoon belangstel-
lenden mee in de keuze van haar 
favoriete �lm. Monic is een �lmfanaat 
en om tot de juiste �lm te komen 
heeft ze vele selecties gedaan. Het is 
uiteindelijk een hoog gewaarde 
top�lm geworden. Monic is natuurlijk 
zelf meer bekend van het stilstaande 

beeld. Fotograferen is al meer dan 40 
jaar haar passie. Haar belangrijkste 
onderwerpen om fotogra�sch te 
vereeuwigen zijn zelfportretten, stil-
levens, oude landschappen en vooral 
de schoonheid daarin. Wat zijn de 
raakvlakken met haar liefde voor de 
�lm? Dit zal ongetwijfeld naar voor 
komen bij het voorafgaande gesprek 

aterdag de avoriete film van 
Monic Persoon in Oude Veiling

met Monic. De �lm is, zoals veel 
top�lms, oorspronkelijk een toneel-
stuk. De beperkingen in tijd en 
ruimte bieden plaats voor inhoud. 
Ook hier is dat het geval; geen 
moment wordt de kijker toegestaan 
om van een veilig afstandje te 
beschouwen. Er is iets raars aan de 
hand met de omgeving; zaken lijken 
anders ingericht. Twijfels en desori-
entatie is het gevolg. Hoe minder je 
van tevoren weet, des te sterker is 
het e�ect van de �lm. Het Oscarwin-

nende scenario en de secure vorm-
geving alleen al maken het tot een 
fraaie en indringende �lm. Daar 
komen dan ook nog een paar van de 
beste acteurs van dit moment bij. De 
schrijver van het oorspronkelijke 
toneelstuk is tevens de regisseur van 
de �lm. De eerste Favo�lm in 2023 is 
aanstaande zaterdag vanaf 20.30 uur 
te zien in de bovenzaal van De Oude 
Veiling in de Markstraat. De zaal gaat 
om 20.00 uur open. De entree is uw/
jouw gift.

Aalsmeer - In het zevenjarig bestaan 
van De Bandbrouwerij zijn er al heel 

wat nieuwe bands gevormd en 
komen er elk jaar nieuwe bands bij. 

STAGE
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WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze ru-
briek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen die 
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplan-
nen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de 
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indie-
nen. U kunt de o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
ook vinden op www.aalsmeer.nl.

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

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

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

O�ciële Mededelingen
12 januari 2022

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt uw afspraak zelf 
online via www.aalsmeer.nl inplannen of telefonisch via 
0297-387575.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen 
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. 
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijde-
lijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt 
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van 
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk 
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. 
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken 
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Ser-
vicelijn 0297-387575 of mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl.
Telefonisch bereikbaar op: 
maandag t/m donderdag: 08.30-17.00 uur
vrijdag:  08.30-12.30 uur

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE 
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
Meldingen over de situaties in de buitenruimte kunt u door-
geven op �xi.nl of in de �xi-app. Overige vragen kunt u mai-
len naar info@aalsmeer.nl.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil 
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier 
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening 
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte 
wordt de toegang gereguleerd. 
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur
zaterdag:   09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend 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: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de but-
ton “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een 
organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering 
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspre-
ken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspre-
ker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden 
toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde 
vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsverga-
dering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds inge-
diende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘O�ciële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen 
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 o�cieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

GEMEENTE AALSMEER IN 2023 OP VRIJDAGEN 
BEREIKBAAR TOT 12.30 UUR

Vanaf vrijdag 6 januari 2023 is de gemeente Aalsmeer op vrijdag 
van 08.30 tot 12.30 uur bereikbaar. Van maandag tot en met don-
derdag blijft de gemeente bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Voor 
het antwoord op uw vraag of het online regelen van zaken kunt u 
terecht op www.aalsmeer.nl. Komt u liever persoonlijk langs? Maak 
dan eerst een afspraak. Dat kan online of telefonisch via 0297-
387575. Wilt u doorgeven dat iets in de openbare ruimte gemaakt 
of opgeruimd moet worden? Een melding openbare ruimte maakt 
u online via www.aalsmeer.nl/�xi of in de Fixi-app. Voor een spoed-
melding kunt u bellen naar 0297-387575 (keuze 1). U kunt 24 uur 
per dag een spoedmelding doorgeven.

VERGADERING DINSDAG 17 JANUARI

Agenda voor de gecombineerde vergadering van de commis-
sie ruimte en maatschappij en bestuur op dinsdag 17 januari 
2023, 20.00 uur.

Oordeelsvormend
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties 
de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben 
verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de com-
missie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor 
een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte, de heer D.G. 
  van der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen van het college
20.05 4. Herstelbesluit bestemmingsplan 
  ‘Oosteinderweg 2020’
20.35 5. Second opinion verkeersonderzoek 
  ontsluiting Westeinderhage
21.35 6. Luchtvaartzaken
22.35 7. Vragenkwartier
22.50 8. Sluiting

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING EN 
ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN 
GELUID DORPSSTRAAT 133 AALSMEER (Z22-030843)

De eigenaar van Dorpsstraat 133 heeft een bouwplan inge-
diend voor 1 woning. De nieuwe woning zal via een bestaande 
brug van de bestaande woning Dorpsstraat 135 gebruik ma-
ken. Het bouwplan kan alleen mogelijk gemaakt worden met 
een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 
lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo).

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting 
zal worden overschreden vanwege het gezoneerde industrie-
terrein de Scheepswerf. Vanwege de grote afstand is het niet 
mogelijk of wenselijk om bron- en overdrachtsmaatregelen te 
tre�en die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de waar-
den die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Er is daarom 
een besluit hogere grenswaarden noodzakelijk. 

Ter inzage
Met ingang van 13 januari 2023 ligt de ontwerp-omgevings-
vergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ge-
luid gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, 
op de volgende wijzen ter inzage:
- via website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidenti�-

catiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB16xD -OW01,
- via gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl 
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak
te worden gemaakt via tel. 0297-387575;

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. Er dient hiervoor eerst
een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een 
zienswijze betre�ende de ontwerpbeschikking inzake de 
omgevingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het col-
lege van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) kenbaar maken of digitaal via zienswijzen-ro@
amstelveen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerp om-
gevingsvergunning Dorpsstraat 133, Z22-030843”. 

Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde ter-
mijn een schriftelijke zienswijze tegen het voornemen hogere 
grenswaarden vast te stellen naar voren brengen. Schrifte-
lijke reacties worden gericht aan Burgemeester en wethou-
ders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van 
“zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Dorpsstraat 
133, Z22-030843” of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl. 
Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren 
worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een 
afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

RECTIFICATIE
- Uiterweg 311, 1431 AJ, (Z22-075521), (Omgevingsvergun-

ning, Aanvraag ontvangen) het realiseren van een water-
lichaam en het aanleggen van een damwand. Toelichting: 
Uit de meest recente stukken is gebleken dat de aanvraag 
alleen het realiseren van een waterlichaam en het aanleg-
gen van een damwand betreft. De in de projectomschrij-
ving vervallen onderdelen (het aanleggen van een steiger 
en het bouwen van een boothuis) zijn al in een eerdere 
vergunningsaanvraag vergund.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reage-
ren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar 
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. 
In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een be-
waarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Uiterweg 417 ws12, 1431 AM, (Z23-002732), het wijzigen 

van de gevelindeling en deels vergroten van de opbouw 
- Bilderdammerweg naast 120A (Sectie D, nr. 5194), (Z23-

001899), het plaatsen van een gasreduceerstation en het 
aanleggen van een in- en uitrit 

- Karekietstraat 6, 1431 WP, (Z23-001679), het plaatsen van 
een container op een parkeerplaats voor de woning tot 10 
april 2023 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Uiterweg 186 ws, 1431 AT, (Z22-093549), het bouwen van 

een mantelzorgwoning. Verzonden: 06 januari 2023

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
- Rietwijkeroordweg 45 kwek, 1432 JG, (Z22-090644), het 

vervangen van de huidige kasconstructie door een nieuw 
te bouwen bedrijfshal en het aanleggen van een laaddock. 
Verzonden: 09 januari 2023

- Oranjestraat naast nr. 3 (sectie B, nr. 6924), (Z22-075480), 
het bouwen van een woning .Verzonden: 09 januari 2023

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Clauslaan 9, 1432 JL, (Z22-087706), het aanleggen van een 

in- en uitrit t.b.v. een tweede parkeerplaats in de voortuin. 
Verzonden: 06 januari 2023

- Madame Curiestraat 27, 1433 AA, (Z22-085155), het ver-
vangen van de beukenhaag door een open schutting met 
hederabeplanting. Verzonden: 06 januari 2023

- Zoete Veenstraat 2, 1432 LE, (Z22-075095), het bouwen 
van een hobbyruimte aan de zijkant van de woning (legali-
satie). Verzonden: 06 januari 2023

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-

kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Stommeerkade 87 (voorheen Project Parkmeer kavel 8 

(Sectie C, nr. 7582), (Z22-070184), het bouwen van een wo-
ning en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 04 
januari 2023

- Schweitzerstraat 8, 1433 AC, (Z22-092795), het plaatsen 
van een bouwafvalcontainer vanaf 7 april tot en met 14 
april 2023. Verzonden: 04 januari 2023

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor
 de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen
 omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u be-
zwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
 kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Legmeerdijk nabij 326 traf (Sectie G, nr. 5509, 5510 en 

7734), (Z22-061737), het verbreden van de bestaande in- 
en afrit naar het toekomstige mobiliteitsplein Avia Marees 

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV 
EN DRANK- EN HORECA

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

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

ALCOHOLWET ONTHEFFING (AANVRAAG) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 35 
van de Alcoholwet de volgende onthe�ng is aangevraagd:
- ter hoogte van Chrysantenstraat 43 (Z23-001872) Konings-

dag 2023, het plaatsen van drie tappunten, ontvangen 4 
januari 2023

VERKEERSBESLUITEN
Voor onderstaande verkeersbesluiten is het gehele besluit met 
tekening(-en) te vinden op www.o�cielebekendmakingen.nl. 
Abonneer uzelf op uw zoekvraag (bijvoorbeeld uw straat-
naam) en u ontvangt automatisch een e-mail zodra er nieuwe 
publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag voldoen. 

TER INZAGE

t/m 23-02-23 ontwerp omgevingsvergunning en ont-
werpbesluit hogere grenswaarden geluid 
Dorpsstraat 133 Aalsmeer (z22-030843)
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Aalsmeer - In de lintbebouwing in 
Aalsmeer staan veel verschillende 
typen woningen. Die verscheidenheid 
vraagt om een maatwerkaanpak voor 
energieadvies. Daarom organiseert de 
gemeente Aalsmeer, samen met 
adviesbureau Woningwaard, een 
informatiebijeenkomst op donderdag 
19 januari van 19.30 tot 21.00 uur in 
het Raadhuis van Aalsmeer. Tijdens de 
bijeenkomst geeft Woningwaard 
informatie over het energieadvies op 
maat voor woningen in de lintbebou-
wing. Zo wordt er uitgelegd wat een 
basis energiescan inhoudt en wat het 
nauwkeurig maatwerk Energie 
Bespaar Advies is. Verder komt een 
aantal veel voorkomende maatre-
gelen aan bod en is het uiteraard 
mogelijk om vragen te stellen. 

Vooraf aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst 
kan door uw naam en adres te mailen 
naar aalsmeer@woningwaard.nl. Afge-
lopen jaar vond het eerste deel van 
deze actie plaats in de lintbebou-
wingsgebieden in Kudelstaart en Aals-
meer-Oost. Nu is het de beurt aan de 
woningen in de lintbebouwing aan en 

rondom de Uiterweg, Oosteinderweg, 
Aalsmeerderweg en Hornweg. 

Energiescan
Op de website aalsmeer.woningwaard.
nl staat meer informatie over het ener-
gieadvies voor de lintbebouwing. 
Bewoners kunnen hier de energiescan 
van hun huis bekijken. Woningwaard 
heeft namelijk als eerste stap voor alle 
koopwoningen in het actiegebied een 
energiescan gemaakt. Deze is 
gemaakt op basis van openbaar 
beschikbare informatie over de 
woningen. De energiescan bevat een 
globaal advies met verduurzamings-
maatregelen en inschattingen van 
kosten en besparingen.Voor bewoners 
die willen verduurzamen, is het 
verstandig een uitgebreid maatwerk-
advies aan te vragen. Dit maatwerkad-
vies wordt gebaseerd op de bouwte-
keningen van de woning. Het levert 
een stappenplan op met maatregelen 
en een nauwkeurige inschatting van 
de kosten en opbrengsten. De 
gemeente biedt de eerste 75 deelne-
mers een gratis maatwerk Energie 
Bespaar Advies aan ter waarde van 
180 euro. 

Infobijeenkomst energieadvies 
woningen in lintbebouwing

Oosteinderweg, lintbebouwing. Foto: Gemeente Aalsmeer

Kudelstaart - Albert Heijn Weerne-
kers Kudelstaart start op maandag 16 
januari in haar supermarkt aan de 
Einsteinstraat een nieuwe lokale actie. 
Vanaf die datum kunnen klanten acht 
weken lang sparen voor een serie van 
249 plaatjes over de historie van Aals-
meer. De plaatjesserie is tot stand 
gekomen dankzij de enorme inzet en 
betrokkenheid van Stichting Oud 
Aalsmeer. Tijdens de actieperiode 
wordt bij iedere besteding van 15 
euro bij Albert Heijn Weernekers 
Kudelstaart een set van vijf historische 
plaatjes gratis verstrekt. 

Verzamelalbum
Deze plaatjes kunnen worden inge-
plakt in het speciaal voor de actie 
ontworpen verzamelalbum ‘Historisch 
Aalsmeer’, dat zolang de voorraad 
strekt gratis verkrijgbaar is bij de super-
markt. Albert Heijn Weernekers Kudel-
staart heeft lokale betrokkenheid hoog 
in het vaandel staan. Zo worden vele 
goede doelen, verenigingen en leuke 
initiatieven bijgestaan met een 
bijdrage. Nu gaat gestart worden met 
een spaaractie over de lokale historie 
van de gemeente Aalsmeer. In de vorm 
van verschillende thema’s wordt op 
een boeiende manier de geschiedenis 
van Kudelstaart en Aalsmeer behan-
deld. In het speciaal ontwikkelde verza-
melalbum (met harde kaft) is er voor 

ieder thema een inleiding en voor 
ieder plaatje een toelichtende tekst. 

Stichting Oud Aalsmeer
Voor de totstandkoming van deze 
fraaie serie plaatjes en het album werd 
een beroep gedaan op de Stichting 
Oud Aalsmeer. Met een voorbereiding 
van een aantal maanden lukte het hen 
om deze interessante serie onder-
werpen samen te stellen en de 
beelden en teksten hiervoor aan te 
leveren. Albert Heijn Weernekers 
Kudelstaart is Stichting Oud Aalsmeer 
zeer dankbaar dat zij deze taak op zich 
hebben genomen en het resultaat 
mag er zijn. Door het sparen van alle 
249 plaatjes kan oud en jong nu zelf 
de boeiende historie van Aalsmeer in 
een album verzamelen. Het album zal 
voor heel veel lokale huishoudens het 
nodige plezier en trots opleveren.

Ruilbeurs
De actie start op maandag 16 januari 
en met een looptijd van 8 weken 
eindigt de actie op 12 maart. Daarna 
zal een ruilbeurs georganiseerd 
worden, zodat spaarders in het bezit 
kunnen komen van nog ontbrekende 
plaatjes. De verzamelalbums kunnen 
vanaf maandag 16 januari na 9.00 
uur gratis meegenomen worden bij 
de supermarkt, dit echter zolang de 
voorraad strekt. 

Spaaractie ‘Historie van Aalsmeer’ 
bij Albert Heijn Weernekers

KORT
NIEUWJAARSCONCERT 
AALSMEERS HARMONIE

Aalsmeer - Aalsmeers Harmonie 
luidt traditiegetrouw het nieuwe 
jaar in met een nieuwjaarscon-
cert. Deze keer geheel in het 
thema ‘Een frisse start’. Dit is het 
laatste concert onder leiding van 
dirigent Maron Teerds. Na 18 jaar 
neemt hij afscheid van Aals-
meers Harmonie en maakt hij 
een frisse start in zijn carrière. 
Het concert vindt plaats op 
zondag 15 januari en begint om 
13.00 uur in de Doopsgezinde 
Kerk in de Zijdstraat. Op het 
programma staat lichte muziek, 
zoals ‘The new world in beat, 
‘Pomp and circumstances’ en ‘A 
new beginning’. Afwisselende 
muziek, met tussendoor uiter-
aard een terugblik op 18 jaar 
dirigent Maron Teerds bij het 
orkest. De toegang is gratis en 
iedereen is welkom.

SESSIE OVER LOPENDE 
RUIMTELIJKE PROJECTEN

Aalsmeer - Op donderdagavond 
19 januari verzorgt het college 
een informatieve avond voor de 
gemeenteraad over de lopende 
ruimtelijke projecten. Het gaat 
onder andere om de woning-
bouwplannen Hornmeer, de 
Tuinen van Aalsmeer, Parkmeer, 
Zuiderkerk en de Stationsweg. 
Ook projecten in voorbereiding, 
zoals bijvoorbeeld op de Bilder-
dammerweg, Westeinderhage 
en de Uiterweg, komen aan de 
orde. De informatieve sessie 
begint om 20.00 uur in de raad-
zaal en belangstellenden zijn 
welkom. Inspreken is niet 
mogelijk.

STAMPPOTTEN TIJDENS 
OPEN HOF KEUKEN

Aalsmeer - Op vrijdag 20 januari 
om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken 
aan de Sportlaan 86. Op het 
menu staan stamppotten en 
aanschuiven kost 6 euro per 
persoon. Vanaf 17.45 is de deur 
open en de maaltijd eindigt om 
ongeveer 20.00 uur. Het doel 
van de Open Hof Keuken is 
elkaar ontmoeten en iedereen is 
welkom. Vooraf opgeven is wel 
een vereiste en kan per email: 
diaconie@pgaalsmeer.nl of tele-
fonisch via het nummer van de 
diaconie 06-41700923 tot 
woensdag 18 januari.

TOCH GEEN BRAND IN 
COLUMBIAHOF

Aalsmeer - De Brandweer is 
dinsdag 10 januari omstreeks 
tien over negen in de avond 
opgeroepen voor een woning-
brand in een appartement aan 
het Columbiahof. Op de tweede 
verdieping waren vlammen 
waargenomen. De Brandweer en 
politie waren snel ter plaatse. Uit 
nader onderzoek bleek het te 
gaan om ‘loos’ alarm. Er was 
alarm geslagen voor het 
ge�ikker van een elektrische 
kaars. De brandslangen werden 
snel weer opgerold en de rit 
terug naar de kazerne ingezet. 

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 6 januari 
was de nieuwjaarsborrel van SPIE en 
ditmaal vond het eerste tre�en met het 
bestuur voor alle deelnemers aan en 
liefhebbers van de Pramenrace plaats 
in café Sportzicht. Iedereen die wilde 
proosten op een mooi vaarjaar was 
welkom, maar enkele teams hadden 
een speciale uitnodiging gekregen. 
Aan het was persoonlijk gevraagd om 
langs te komen omdat er een verras-
sing op hen wachtte, namelijk de 
laatste uit te reiken prijzen van de 
Pramenrace in 2022. Speciale opdracht 
was afgelopen jaar het inleveren van 
doppen en hiermee zijn teams fanatiek 
aan de slag gegaan. Totaal is 539 kilo 
aan doppen afgegeven bij de controle-
post en hiermee gaat KNGF Geleide-
honden verrast worden. Thijs zat het 
dichtst bij het aantal kilo’s en kreeg een 
rugzak met hierin allerlei SPIE 
promotie-artikelen. De Doppen Trofee, 
een extra beker ter aanmoediging voor 
het inzamelen van doppen, is uitge-
reikt aan Team ‘Kantje Boord’. Deze 
dames en heren hebben iets minder 
dan een vijfde van het totale aantal 
verzameld, bijna 100 kilo liefst! De 
Rode Lantaarn, een wisselprijs, wordt 
jaarlijks overhandigd aan het team dat 
reglementair het langs gevaren heeft 
tijdens de Pramenrace. De winnaar van 
2022 heeft haar naam eer aangedaan: 
Team ‘Net op Tijd’. En dan de laatste 

prijs, welke teams mogen dineren met 
het bestuur? Het etentje met het 
bestuur is te winnen met een inlever-
opdracht en ditmaal was gevraagd een 
stripverhaal te maken. De stripverhalen 
van de teams ‘Von Penta’ en ‘De Turf-
trekkers’ werden het leukst en origi-
neelst bevonden. Beide teams gaan 
getrakteerd worden op een smakelijke 
avond. 

Schoonmaakactie en Feestavond
Het is nog even wachten op de 
volgende Pramenrace, maar er 
wachten spoedig twee activiteiten, 
noteer in de agenda: Zaterdag 11 
maart schoonmaakactie in het eilan-
dengebied van de Westeinder en 
vrijdag 24 maart Feestavond met 
bekendmaking van de thema’s voor de 
Juniorrace (in juni) en de Pramenrace 
(in september). Wat zal het worden, 
wat gaat Aalsmeer zien en beleven?

Laatste prijzen uitgereikt bij 
nieuwjaarsborrel SPIE

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Groei is het waard om tijd 
voor te maken. Donderdag 12 januari 
om 19.00 uur zijn Kirsten Verhoef en 
Edwin Hansma te gast bij ‘Echt Esther’. 
Zij komen vertellen over Next Level 
Ondernemen. Een traject speciaal 
voor ondernemers die weer met een 
frisse blik naar hun onderneming 
willen kijken. Dit intensieve twaalf 
maanden traject is bedoeld om 
ondernemers te laten groeien. Esther 
is nieuwsgierig hoe Kirsten en Edwin 
ondernemers precies gaan bege-
leiden en wat zij hen gaan bieden.

‘Door de Mangel’: Foto’s en IT
Maandag ontving ‘Door de Mangel’ 
Kudelstaarter Peter Verschueren. Hij is 
een groot liefhebber van de schaak-
sport. De liefde voor de denksport 
zorgde er ook voor dat hij Rusland-
kunde ging studeren en tien jaar reis-
leider was in dit land. Ook Peter is het 

gelukt een opvolger te vinden. Via 
het schaken kent hij Mladen Čiček. 
Naast zijn IT-werk, is Čiček fotograaf. 
Peter wil graag weten waarom hij van 
het fotograferen niet zijn full time 
beroep maakt. Het antwoord is 
maandag 16 januari vanaf 19.00 uur 
te horen tijdens ‘Door de Mangel’.

Oostenrijk in ‘Intermezzo’ 
Het klassieke radioprogramma ‘Inter-
mezzo’ staat maandag 16 januari 
tussen 21.00 en 23.00 uur in het 
teken van de Oostenrijkse componist 
en organist Josef Anton Bruckner en 
zijn ‘aanbidding’ voor het werk van 
Richard Wagner. Een boeiende 
componist, zowel de persoon als de 
composities. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, DAB+ kanaal 
5A, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) 
en via www.radioaalsmeer.nl. 

Next Level Ondernemen bij 
‘Echt Esther’ op Radio Aalsmeer

De initiatiefnemers van Next Level Ondernemen. 
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Ook deze week weer zo’n gezellig huis waar de kerstboom nog 
staat en de kinderen heerlijk met zijn drieën zitten te knutselen. Een muzi-
kaal gezin, Francis (11) speelt blok�uit, Jack (bijna 9) viool en Lynna (6) 
begint binnenkort met piano. Drummen doen ze allemaal. Moeder Ryanne 
is de pianojuf van Mare, die haar heeft uitgenodigd. “Die pianolessen geef 
ik aan huis, maar in feite ben ik docent muziek en CKV (cultureel, kunstzin-
nige vorming) aan het HWC in Amstelveen. Daarnaast geef ik mijn eigen 
muzieklessen van Let’s stART in buurthuis het Middelpunt. Voorheen deed 
ik dat in Amsterdam, maar toen de kinderen kwamen ben ik er een tijdje 
mee gestopt. Tot we hier kwamen wonen en het Middelpunt mij een uitge-
lezen locatie leek om het weer op te pakken. In een buurthuis moeten 
dingen gebeuren die voor iedereen toegankelijk zijn. Door corona heeft 
het en tijd stilgelegen, maar nu kan gelukkig alles weer.”

Wat doe je er precies? 
“Ik ben begonnen met Music & Swing voor de kleintjes, het zangkoortje 
Sing it Loud en Music is Magic. Wat ik geef is algemeen vormend muziek-
onderwijs, ik laat de kinderen kennis maken met verschillende instru-
menten en diverse muziekstijlen. Music is Magic liep heel goed en daarom 
heb ik er een groepje Music is Magic Dutch Edition aan toegevoegd. Er 
kwamen namelijk veel buitenlandse kindjes die geen of minder goed 
Nederlands spraken. Ik richt me in de lessen veel op hedendaagse thema’s 
en wereldmuziek maar door contact met de ouders werd duidelijk dat er 
juist behoefte was aan Nederlandse liedjes. Dit groepje doet het heel goed, 
door middel van plaatjes, rijmpjes en liedjes leren de kinderen makkelijker 
de Nederlandse taal. Ik sluit het jaar altijd af met een special en het afge-
lopen jaar heb ik dat gedaan met het thema Afrika en de djembé en Turkije 
en buikdansen. De jongetjes vonden dat zo geweldig die wilde alleen maar 
op de djembé spelen, dus daar heb ik nu een djembé workshops georgani-
seerd. Heel leuk, want ik heb een sterke band met Afrika.”

Hoezo?
“De liefde voor Afrika is ontstaan toen ik in mijn studententijd de stichting 
Hartbeat heb opgericht en we met elkaar een cultuurschool in Senegal 
hebben gebouwd. Tijdens de opleiding aan het conservatorium mocht je 
een droom opschrijven. Voor mij was dat: lesgeven in een ontwikkelings-
land. Los van elkaar hadden twee studiegenootjes dezelfde droom en 
kregen we de opdracht: zie het maar waar te maken. We hebben een 
concert gegeven en sponsoren gezocht en dat liep zo goed dat we het 
plan ook werkelijk konden uitvoeren. Maar we merkten al snel dat wanneer 
je het geld hebt, je er ook bovenop moet zitten om het plan te realiseren. 
Toen we in Senegal kwamen was er nog niks gebeurd en zijn we letterlijk 
eerst zelf de school gaan bouwen voordat we met de lessen konden 
beginnen. De jaren daarna zijn we verschillende keren met tweedejaars 
studenten als stageproject naar Senegal teruggegaan, zodat er steeds een 
groep was om les te geven. De school bestaat nog steeds, maar wij zijn niet 
meer de stichting. We hebben nog wel contact met mensen daar en orga-
niseren op het HWC ook projecten door Senegalezen”

Mare vertelde dat je een silent disco hebt georganiseerd? 
“Dat was een extraatje dat ik samen met Melanie van Happy2dance, die 
dansles geeft in het Middelpunt, heb georganiseerd. Ik vind het belangrijk 
dat er veel verschillende activiteiten plaats vinden in een buurthuis en er 
staat nog veel op het programma, maar dit paste heel goed bij Let’s stART. 
Francis en Sammy - de dochter van Melanie - waren de Dj’s. Kinderen 
kregen een koptelefoon op en konden switchen tussen twee kanalen. Wij 
konden aan hun koptelefoons zien wat ze gekozen hadden en leuke was 
dat er dan twee muziekstijlen door elkaar liepen en we de kinderen zagen 
denken: wacht even, laat ik dat ander kanaal eens proberen. Silent disco is 
een erg leuk concept en zeker voor herhaling vatbaar. Ikzelf ben op mijn 
vierde jaar begonnen met blok�uit spelen en vanaf deze jonge leeftijd was 
al duidelijk dat ik van mijn hobby mijn beroep wilde maken. In eerste 
instantie was ik van plan om blok�uit te studeren aan het conservatorium, 
maar omdat ik mij niet alleen wilde richten op de blok�uit heb ik gekozen 
voor de opleiding Docent Muziek. Met veel plezier laat ik de kinderen 
kennismaken met muziek,  de afwisseling tussen de jongere kinderen en 
‘de pubers’ op het HWC is geweldig.” 

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten? 
“Ernst Geldof, hij werkt met hout: hout zoeken, verzagen, afdraaien en 
afwerken. Hij maakt prachtige dingen!”

Pianojuf Ryanne: ‘Op m’n vierde 
begonnen met blokfluit spelen’

Aalsmeer - Het Ontmoetingscentrum 
in gebouw Irene aan de Kanaalstraat 
biedt dagbesteding aan mensen met 
onder andere dementie. Naast een 
dagprogramma is er ook een demen-
theek en is er een programma voor 
mantelzorgondersteuning. Dit laatste 
is deels in samenwerking met Mantel-
zorg en meer. De jaaragenda is te zien 
op de facebookpagina van het 
ontmoetingscentrum of via de 
agenda van mantelzorg en meer. Als 
eerste staat een themabijeenkomst 
gepland op dinsdag 17 januari. Deze 
bijeenkomst is in gebouw Irene van 
19.30 tot 21.00 uur en is bedoeld voor 
mantelzorgers die dicht bij de 
persoon met dementie staan, zoals 

partners of kinderen. Maar ook een 
nauw betrokken vriend of buur kan 
baat hebben bij de bijeenkomst. Het 
thema deze keer is breed genomen 
‘omgaan met dementie’. Het thema 
wordt met elkaar besproken en 
mantelzorgconsulenten Jessica van ‘t 
Slot en Ellen Carels zullen aanvullen 
waar nodig. Deze bijeenkomst is voor 
minimaal zes en maximaal zestien 
personen. Aanmelden kan via 
ontmoetingscentrum@zg-aelsmeer.nl 
of bel 06-22468574. 

Gespreksgroep
Onderdeel van de mantelzorgonder-
steuning is tevens de maandelijks 
terugkerende gespreksgroep voor 

Bijeenkomst mantelzorgers 
‘omgaan met dementie’

Aalsmeer - Het was een prachtig 
feestje afgelopen zaterdag 7 januari. 
Het Aalsmeers Brom�ets Genoot-
schap hield in café Joppe de nieuw-
jaarsreceptie. Een feest van herken-
ning en iedereen blij om elkaar te zien 
en te spreken. De digitale foto’s 
werden trots getoond en uitgewisseld 
van welke acties er zijn geweest aan 
de oude brommers. Opgeknapt in de 
wintermaanden en bijna klaar voor 

een nieuw jaar. Terugblikkend naar 
2022 zijn er verschillende mooie 
tochten geweest. De monstertocht 
met hier een daar een verdwaalstukje. 
Later de Zotte Zomerrit, langs vrolijke 
plaatsjes en zonnige vergezichten. En 
daarna nog diverse informele ritten 
waar iedereen kon aansluiten. Dat 
mag sowieso, alle brommers zijn 
welkom. Als ze maar van vorige eeuw 
zijn en daadwerkelijk een brom�ets. 

Bromfiets Genootschap: 
Vol gas 2023 binnenrijden!

Foto: www.kicksfotos.nl

Na deze terugblikken volgas 2023 
binnenrijden. Noteer alvast maar in 
de agenda: 30 april de Koninginnenrit. 
Rood, wit, blauw de lucht in en rijden 
maar! Dit jaar wordt er opnieuw een 
weekend georganiseerd. Deze staat al 
zo’n drie jaar op de kalender en zoals 
het er nu naar uit ziet, hou 2 tot 4 juni 
vrij en meld je alvast aan. Daar er 
bedjes en ontbijt wordt ingekocht is 
het handig om zo snel mogelijk aan te 
geven of je mee gaat dit weekend. Op 
2 juli gaat de Zotte Zomerrit gereden 
worden. Er komt nog meer, maar de 
leden van het Aalsmeers Brom�ets 
Genootschap vertellen niet alles. 
Mocht je zelf een leuk idee hebben, 
laat het even weten. Die oude brom-
mertjes zijn er om op te rijden, niet 
om in de schuur te laten staan. Laat 
die 50 cctjes maar ronken! Kim, Dirk, 
Jan en Joost hebben er zin in om weer 
mooie acties te organiseren! Op een 
veilig, mooi en gezellig 2023! De 
bitterballen en de bubbels werden tot 
laat in het volle Joppe rondgedeeld. 
De Hein Meijer Blues Band kwam later 
op de avond nog even een riedeltje 
prachtige muziek maken. Voor het 
eerst was live de Blues Zündapp 
Sound te horen. Een geheel eigen 
nummer voor het Aalsmeers Brom-
�ets Genootschap.

partners elke eerste  woensdagoch-
tend van de maand. 

Dementheek: inloopgroep
De dementheek biedt ondersteuning 
in de vorm van hulpmiddelen. In 2023 
zal er wekelijks een inloop zijn op 
vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur waar 
de thema’s communicatie, welbe-
vinden, zelfstandigheid en veiligheid 
centraal staan. Deze inloopmiddagen 
zijn voor iedereen. In de praktijk zal er 
veel geoefend worden met een tablet. 
Het ontmoetingscentrum heeft 
speciaal daarvoor vier Compaan 
tablets aangeschaft. Natuurlijk zullen 
gps en telefonie ook aanbod komen. 
Vanaf 20 januari kan iedere geïnteres-
seerde binnenlopen. Er zal een vrijwil-
liger en beroepskracht aanwezig zijn 
om vragen te beantwoorden. Voor 
informatie: 06-22468574.

Aalsmeer - Op woensdag 18 januari 
van 9.30 tot 11.30 uur is ieder weer 
welkom om samen met anderen te 
genieten van ko�e of thee en om 
elkaar te ontmoeten, te lezen of te 
werken in een warme kamer in de 
Mikado aan de Catharina Amalialaan 
66. Er is geen verplichting; gewoon er 
zijn en uw/jouw ‘ding’ doen is goed. 
Voor meer informatie: 06 30640861. 

In de avond vanaf 19.30 uur houdt de 
Oost-Inn een creatieve avond. Deze 
vindt plaats in het Anker aan de 
Oosteinderweg 273. Gezellig samen 
met anderen iets creatiefs maken, 
aan het werk gaan en met spanning 
het resultaat afwachten. Aanmelden 
kan via 06-13255689. En vanaf 20.00 
uur deze 18e januari komt ook de 
literaire kring bijeen in het Anker. Het 

Oost-Inn: Ontmoeten, creatieve 
avond en literaire kring

boek dat besproken gaat worden het 
‘Je ziet mij nooit meer terug’ en is 
geschreven door Sonja Barend. Een 
heel toegankelijk boek over haar 
leven, maar bovenal over een zoek-
tocht naar haar vader: wie was hij, 
hoe was hij, waar heeft hij zijn laatste 
dagen doorgebracht. Vragen die om 
een antwoord vragen en die Sonja 
maar heel spaarzaam heeft 
gevonden. Meedoen? Eens luisteren? 
Kom gerust. Voor meer informatie 
kan contact opgenomen worden via 
06-12718511.

Aalsmeer - Op maandag 23 januari 
gaan de creatieve cursussen van 
Stichting De Werkschuit weer 
starten.  Nieuw voor kinderen is de 
cursus boetseren op maandag en 
woensdag  en de jongste creatieve-
lingen kunnen deelnemen aan het 
tekenatelier op woensdag en 
zaterdag en aan creatieve vorming 
op zaterdag. Volwassenen biedt De 
Werkschuit een gevarieerd aantal 

cursussen. Vrij tekenen en schil-
deren op maandag of woensdag en 
een cursus edelsmeden op 
maandag of donderdag. Verder 
cursussen beeldhouwen en lino-
leum snijden op dinsdag en boet-
seren met klei op dinsdag, 
woensdag of vrijdag. Nieuw op 
woensdagavond is de cursus Out of 
the box tekenen. Naast cursussen 
kan bij De Werkschuit ook deelge-

Creatieve cursussen voor jong 
en oud bij De Werkschuit

nomen worden aan workshops, 
waaronder porselein stippen, blad 
borduren, Fazendoo, dikke dames 
boetseren, viltbloemen maken en 
aan de slag met mozaïek (schaal 
maken). Kijk voor meer informatie 
op de website www.werkschuit-
aalsmeer.nl. De cursuslocatie 
bevindt zich aan de Oosteinderweg 
287f. Aanmelden, contact of inlich-
tingen bij Margot Tepas, telefoon 
06-12459347 of Marion de Jong, 
telefoon 06-11864861 of per mail 
stichtingdewerkschuitaalsmeer@
outlook.com.
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Aalsmeer - Nu in de wintermaanden 
de energiekosten verder oplopen 
wordt in de Hornmeer gratis advies 
geboden om energiebesparende 
maatregelen in huis aan te brengen. 
Aanstaande zaterdag 14 januari gaat 
het Buurt-bespaarproject Energie 
Hornmeer van start. Elke zaterdag in 
januari, februari en maart rijdt de 
energie bak�ets of e-bus door de 
wijk. In Buurthuis Hornmeer is in 
deze maanden op maandag en 
zaterdag vrije inloop bij een show-
case met energiebesparende maatre-
gelen. Het doel van dit project is om 
van de wijk Hornmeer de meest 
energiezuinige wijk van Aalsmeer te 
maken. 

Persoonlijk advies 
In het buurt-bespaarproject Horn-
meer is er tijd voor een gesprek en 
advies over energiebesparing. Op 
zaterdag staat de energie bak�ets bij 
de supermarkt of bij een voordeur 
om uitleg te geven om de energiere-
kening naar beneden te krijgen. Een 
aantal zaterdagen rijdt de e-bus waar 
in een gesprek met een energiecoach 
de mogelijkheden verkend kunnen 
worden. Met advies en demonstratie 
materialen worden energiebespa-
rende maatregelen uitgelegd. In 

samenwerking met onder andere 
Participe, de lokale bouwmarkt, 
Stichting Buurthuis Hornmeer, de 
gemeente, diverse ondernemers in 
energiebesparende maatregelen, het 
Regionaal Energieloket, LSA-bewo-
ners en de Klimaatstichting. Er is een 
compleet pakket aan adviezen 
samengesteld. De energiecoaches 
van Aalsmeer bekijken waar bespa-
ringen kunnen worden bereikt. 

Camper, bak�ets en in Buurthuis
Naast de comfortabele E-bus camper 
en energie bak�ets wordt ook advies 
gegeven in Buurthuis Hornmeer aan 
de Dreef 1. Daar is een showcase met 
energiebesparende maatregelen en 
advies op alle zaterdagmiddagen 
tussen 15.00 en 17.00 uur. Ook op de 
maandagavonden is er vrijblijvende 
inloop van 19.30 tot 21.30 uur voor 
advies en informatie. Een afspraak 
aan huis kan gemaakt worden via 
https://www.bespaarafspraak.nl/aals-
meer/. Het Buurt-bespaarproject 
Energie Hornmeer trekt de Hornmeer 
in op alle zaterdagen van de 
maanden januari tot en met maart. 
Op 14 en 28 januari, 11 en 18 februari 
en 4 en 18 maart met de bus en op 
21 januari, 4 februari, 25 februari, 11 
maart en 25 maart met de bak�ets. 

Buurtbespaarproject Energie in 
Hornmeer zaterdag van start

Westeinderhage op 
agenda commissie
Aalsmeer - Op dinsdag 17 januari 
vindt een gezamenlijke vergadering 
plaats van de commissie Maat-
schappij en Bestuur en Ruimte. Het 
betreft een oordeelsvormende 
bespreking waarin de voor- en 
nadelen van de raadsbesluiten en de 
voorwaarden waaraan het besluit 
moet voldoen aan de orde komen. 

Het herstelbesluit bestemmingsplan 
Oosteinderweg 2020 staat op de 
agenda, evenals de second opinion 
van het verkeersonderzoek ontslui-
ting Westeinderhage. Terugkerend 
agendapunt is Luchtvaarzaken. Het 
doel van dit agendapunt is dat frac-
ties of de portefeuillehouder Schiphol 
onderwerpen ter bespreking kunnen 
aandragen op het gebied Schiphol en 
overlast van het vliegverkeer. Tijdens 
de commissie presenteert wethouder 

Dick Kuin een notitie inzake Schiphol. 
De vergadering begint om 20.00 uur 
en belangstellenden zijn welkom. De 
commissie wordt na het vragenkwar-
tier rond elf uur beëindigd. Voorzitter 
is Dirk van der Zwaag en gri�er Olaf 
Matheijsen. Bij vragen over onder-
werpen op de agenda kan contact 
opgenomen worden met de gri�e 
via gri�e@aalsmeer.nl. Inspreken is 
tijdens deze vergadering niet meer 
mogelijk.

Aalsmeer – Een goed gevulde 
burgerzaal afgelopen donderdag 5 
januari voor de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente. Naast raadsleden, 
(oud)ambtenaren, brandweerlieden 
en agenten kwamen ook veel inwo-
ners om te proosten op 2023. Het 
o�ciële gedeelte startte met een 
gedicht door dorpsdichter Jan 
Daalman met de titel ‘versteend dorp’ 
waarin hij de hoop uitsprak voor een 
groener Aalsmeer. 

Politiek Den Haag
Hierna volgde de toespraak van 
burgemeester Gido Oude Kotte, een 
bescheiden versie want dit had hij 

zijn vrouw plechtig beloofd. De 
eerste burger sprak zijn dank uit alle 
vrijwilligers, die zich het afgelopen 
jaar ingezet hebben, en compli-
menten waren er voor de 23 raads-
leden (“jullie doen fantastisch werk”), 
het huidige college (“gedreven en 
zoekend naar verbinding”) en alle 
medewerkers van de gemeente 
(“ondanks de krappe arbeidsmarkt 
hebben jullie een kwalitatieve kern-
organisatie neergezet”). En: “Laten 
we ervoor waken dat we niet worden 
zoals het huidige politiek Den Haag 
momenteel is. Onze inwoners, onze 
burgers, onze mensen verdienen 
beter en u en ik gaan ze dat geven.”

Burgemeester Oude Kotte: “Help 
anderen en zorg voor elkaar”

Uitdagingen
Niet te lang zei Oude Kotte te willen 
stilstaan bij alle crisis en ellende die 
ons overkomt of de grote uitda-
gingen die ons te wachten staan. “Ik 
houd het graag wat kleiner, wat tast-
baarder. Er zijn vele vragen, maar je 
kunt er zo ontzettend weinig aan 
doen. Maar, er is wel iets wat we 
kunnen doen, iets heel belangrijks 
zelfs.” Hij haalde een anekdote aan 
over een college rechtsgeleerdheid 
waarbij de docent een willekeurige 
student wegstuurt en mede-
studenten niet reageren op dit 
onrechtvaardige gedrag.

Leefbaarheid
“We kunnen wel iets vitaals doen, 
iets wat onze samenleving leefbaar 
houdt en beter maakt. En dat is, je 
verbinden met anderen, je 
verbonden verklaren met anderen, 
anderen helpen, voor elkaar zorgen, 
geduldig zijn voor elkaar, elkaar 
altijd een tweede kans geven, of een 
derde en een vierde, steun elkaar, 
wees mild voor elkaar en geef elkaar 
op z’n minst het voordeel van de 
twijfel. Dat is wat u en ikzelf kunnen 
doen. Met dit kleine dingetje wat we 
zelf kunnen doen, kan onze wereld 
qua leefbaarheid grandioos ten posi-
tieve veranderen. Hoopvol maken en 
uiteindelijk misschien wel beter 
maken.” Burgemeester Oude Kotte 
eindigde met iedereen een liefdevol 
2023 te wensen. “Proost, op een 
inspirerend en krachtig nieuw jaar!”

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Raam van woning Rozenstraat 
ingegooid: Getuigen gezocht
Aalsmeer - Op zondag 8 januari is vroeg in de 
ochtend een raam van een woning in de Rozen-
straat in het Centrum ingegooid met een 
baksteen. De bewoners, die lagen te slapen, 
schrokken wakker en belden de politie. Agenten 
zijn ter plaatse gekomen en hebben een onder-
zoek ingesteld. De politie zoekt getuigen. Omwo-
nenden en inwoners die iets gezien hebben 
worden gevraagd contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Foto: VLN Nieuws - Laurens Niezen

Kudelstaart - Na 31 jaar met plezier 
in de kappersbranche gewerkt te 
hebben, heeft Kristi Westerbaan het 
roer omgegooid en heeft na diverse 
opleidingen begin dit jaar haar eigen 
laser- en beautysalon in Kudelstaart 
geopend. Bij Kristi kan eenieder 
terecht voor laserontharen en 
gezichtsbehandelingen. Kristi richt 
zich in deze vooral op heerlijke 
ontspannende gezichtsverzorging 
met goede reiniging, peeling en een 
Japanse drukpuntenmassage. En 
tijdens het inwerken van het masker 
wordt een ontspannende hand- of 
hoofdmassage gegeven. Interesse? 
Kristi werkt op afspraak van 
maandag tot en met zaterdag. Een 
afspraak maken kan via 
kristislasersalon@gmail.com, kristi.
westerbaan@gmail.com of bel 
06-52308080. Meer informatie is te 

Nieuw: Kristi’s Laser- & Beauty
vinden op www.kristis-laser-beauty.
nl. De salon van Kristi is gevestigd in 
de Clantstraat 12 in Kudelstaart.

Aalsmeer - Wat zou dat schilderij van 
oma waard zijn? Levert dat oude 
beeldje misschien nog iets op of kan 
het weg? Heeft u ook zo’n voorwerp 
waarvan u twijfelt of het nou waar-
devol of waardeloos is? Kom dan 
zaterdag 21 januari naar de Taxa-
tiedag in de Dorcas Aalsmeer winkel.
Een erkende taxateur van veilinghuis 
Vendu beoordeelt tussen 10.00 en 
15.00 uur alle meegebrachte voor-
werpen. Allerlei soorten objecten zijn 
welkom. Denk bijvoorbeeld aan een 
schilderij, vaasje, beeld, boek of 
servies. Na een grondige bestudering 
van het artikel laat de taxateur weten 
wat de waarde is.

Doneren 
Het voorwerp kan na de taxatie weer 
worden meegenomen naar huis, 
maar het veilinghuis kan het ook 

laten veilen voor de eigenaar. Hier-
voor moet een kleine vergoeding 
betaald worden aan het veilinghuis, 
die dit weer doneert aan Dorcas. De 
overige opbrengst van de veiling is 
bestemd voor de eigenaar, die 
natuurlijk ook kan besluiten om dit 
bedrag te doneren aan Dorcas. De 
hulp- en ontwikkelingsorganisatie 
besteed het geld aan projecten voor 
mensen in nood in Oost-Europa, 
Oost-Afrika en het Midden-Oosten.

Informatie
De Dorcas Taxatiedag wordt 
gehouden in de Dorcas-winkel aan 
de Turfstekerstraat 15-19. Deelname 
aan de taxatie kost 2,50 euro per 
voorwerp en er geldt een maximum 
van vier voorwerpen. Opgave is niet 
nodig. Meer informatie is te vinden 
op www.dorcas.nl/winkels/aalsmeer.

Taxatiedag in Dorcas winkel: 
Waardevol of waardeloos?
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LESJESMIDDAGEN VOOR GROEP 8

VOORLICHTINGSAVONDEN

Een school waar iedereen gelijk is,
maar niemand hetzelfde.

ZATERDAG 4 FEBRUARI
9.30 - 13.00 uur

DONDERDAG 9 FEBRUARI
19.00 - 21.30 uur
(inschrijven via de website)

WOENSDAG 8 FEBRUARI
14.00 - 15.30 uur
WOENSDAG 22 FEBRUARI
14.00 - 16.30 uur
(inschrijven via de website)

MAANDAG 13 FEBRUARI
tweetalig havo 19.00 uur
tweetalig vmbo-t 20.15 uur

DINSDAG 14 FEBRUARI
tweetalig vwo 19.00 uur
information in English 19.45 uur
gymnasium 20.15 uur
(inschrijven via de website)

Startbaan 3
1185 XP Amstelveen
school@hethwc.nl
020 6459751
www.hethwc.nl

GYMNASIUM  ATHENEUM  HAVO  VMBO-T
NEDERLANDSTALIG | TWEETALIG

Download hier de speciale HWC Open dag App, 
zo kunt u ook interactief kennismaken met onze school!

HWC

Tot ziens!

Welkom

IOS ANDROID

TTO
 Tweetalig onderwijs

LESJESMIDDAGEN VOOR GROEP 8

VOORLICHTINGSAVONDEN

Een school waar iedereen gelijk is,
maar niemand hetzelfde.

WOENSDAG 22 FEBRUARI
tweetalige  lessen
14.00 - 15.30 uur
gymnasiumlesjes Latijn en Grieks
15.30 - 16.30 uur 
(inschrijven via de website)

MAANDAG 13 FEBRUARI
Thavo 19.00 uur
Tvmbo-t 20.15 uur

DINSDAG 14 FEBRUARI
Tvwo 19.00 uur
information in English 19.45 uur
gymnasium 20.15 uur
(inschrijven via de website)

Startbaan 3
1185 XP Amstelveen
school@hethwc.nl
020 6459751
www.hethwc.nl

GYMNASIUM  ATHENEUM  HAVO  VMBO-T
NEDERLANDSTALIG | TWEETALIG

Challenge
yourself! VMBO-T

HAVO
ATHENEUM

GYMNASIUMWil je (nog) beter worden in de Engelse taal?
Wil je je met oog voor anderen en vanuit een
internationaal perspectief in de wereld begeven?
Durf je uitdagingen creatief, onderzoekend,
ondernemend en in samenwerking aan te gaan?

Dan zijn de tweetalige opleidingen op het HWC
echt iets voor jou!

Voor meer informatie en inschrijving voor
de voorlichtingsavonden en de tweetalige
lessen ga naar www.hethwc.nl.

Bilingual education: 
Engels en Nederlands op hoog niveau 
Op het Hermann Wesselink College kun je - 
naast ‘gewoon’ vmbo-t, havo en vwo - ook twee-
talig onderwijs (TTO) volgen. Dit kan op alle 
niveaus. Maar wat houdt TTO nu eigenlijk in? 
Vanaf de eerste schooldag word je bij sommige 
vakken ondergedompeld in het Engels (‘immer-
sion’ noemen we dat). Tijdens de lessen en 
andere activiteiten spreekt de docent Engels, 
maar ook voor de leerlingen is Engels dan de 
voertaal. Natuurlijk wordt er in het begin reke-
ning mee gehouden dat dit voor veel leerlingen 
nieuw en moeilijk is, maar je zult merken dat je 
het snel onder de knie krijgt. Je bereikt gemak-
kelijker een hoog niveau in het Engels dan in de 
Nederlandstalige afdelingen, omdat je veel 
meer input krijgt en zelf ook meer Engels 
spreekt en schrijft. In het tweetalig vmbo-t 
krijgen leerlingen in de onderbouw de helft van 

de vakken in het Engels. Op het tweetalig vwo 
en havo wordt meer dan twee derde van de 
vakken in het Engels gegeven. De overige lessen 
zijn in het Nederlands, want het is natuurlijk 
belangrijk om ook die taal verder te ontwik-
kelen. Voor leerlingen met een internationale 
achtergrond betekent dit dat zij bereid moeten 
zijn om � ink in hun beheersing van het Neder-
lands te investeren. 

Persoonlijke ontwikkeling 
Tweetalig onderwijs draagt ook bij aan je 
ontwikkeling als persoon. Je wordt er zelfverze-
kerder en zelfstandiger van. Het is best span-
nend om op school opeens een vreemde taal te 
spreken, maar samen met je klasgenoten krijg je 
het voor elkaar. Er zijn in het programma ook 
internationale uitwisselingen, waarbij je gaat 
logeren bij een leeftijdsgenoot op een school in 
het buitenland en je diezelfde leerling ook hier 

Tweetalig onderwijs: 
hoe ziet dat eruit? 

in Nederland bij je thuis ontvangt. Dat is inten-
sief en vraagt veel van je zelfstandigheid en 
aanpassingsvermogen, maar daardoor groei je 
er ook van! 

Intake 
Op de TTO-afdelingen werken we met een 
intake voor de leerlingen die zich hebben 
aangemeld. Tijdens deze intake kijken we in de 
eerste plaats naar je motivatie. Je voert een 
gesprekje met een docent in het Engels en in 
het Nederlands. Daarnaast krijg je een Engelse 
test op groep 8-niveau en moet je in het Neder-
lands een motivatiebrief schrijven. Tijdens deze 
intake willen we vooral zien of jij zelf gemoti-
veerd bent voor tweetalig onderwijs en ook in 
staat bent om dit actief op te pakken.

Wereldburgerschap 
We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen 
inzicht krijgen in hoe de democratische rechts-
staat werkt. Je leert alles wat je nodig hebt om 
daar later als volwassene op een goede manier 
in te kunnen meedraaien en leert ook zien wat 
daarvan de waarde is. Voor alle drie de oplei-
dingen geldt dat er binnen de vakken veel 
aandacht is voor zaken die spelen in de wereld 
om ons heen. Je kunt daarbij denken aan 

verkiezingen, wereldwijde vraagstukken op het 
gebied van klimaatverandering, technologische 
ontwikkelingen, migratie en internationale 
samenwerking, maar ook aan natuurverschijn-
selen en koninklijke huwelijken. Bij buitenlesac-
tiviteiten zoals excursies en reizen, zoomen we 
ook in op de speci� eke cultuur van de plekken 
waar we naartoe gaan.

Kunst en Cultuur
Sinds 2022 is het HWC een cultuurpro� elschool. 
Dat betekent dat we een school zijn die kunst 
en cultuur belangrijk vindt voor de ontwikke-
ling van onze leerlingen. Je kunt bij ons in de 
meeste kunstvakken examen doen. Daarnaast 
kun je meedoen aan theaterproducties en zijn 
er allerlei andere culturele activiteiten rond 
muziek, drama en kunst. We kijken ernaar uit 
om ons cultuurpro� el de komende jaren nog 
verder uit te bouwen. 

Interesse? 
Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je graag 
meer weten over het HWC en onze oplei-
dingen? Ga dan naar www.hethwc.nl. Daar vind 
je nog veel meer informatie over onze school en 
over de voorlichtingsactiviteiten voor nieuwe 
leerlingen.



A L K W I N  K O L L E G E

  havo, atheneum, gymnasium

JE STAAT OP HET PUNT TE GAAN KIEZEN VOOR EEN NIEUWE SCHOOL, SOMMIGE 
KLASGENOTEN HEBBEN MISSCHIEN HUN KEUZE AL GEMAAKT. BEN JIJ ER AL UIT?

Wij laten je graag zien hoe tof onze school is. Ontdek het 
Alkwin Kollege tijdens de Open Dag of de lessenmiddag. 
Proef de sfeer, loop door de school en maak kennis met onze 
docenten en leerlingen.

Merlijn de Gooijer koos met 
veel plezier voor het Alkwin 
Kollege als middelbare school. 
“Ik heb voor het Alkwin Kollege 
gekozen, omdat de sfeer goed 
voelde en mijn grote zus zit 
hier ook op school.” 

Merlijn zou het Alkwin 
zeker aan leerlingen uit 
groep 8 aanraden. “Ik vind 
de lessen interessant, al zijn 
sommige vakken best lastig, 
maar de docenten zijn heel 
behulpzaam.” 

Lessenmiddag
Merlijn nam vorig jaar 
deel aan Alkwin Live (de 
online Open Dag i.v.m. de 
corona-maatregelen) en de 
lessenmiddag om kennis te 
maken met de school. 

“Als je wilt weten hoe ‘t 
is om les te volgen op een 
middelbare school, raad ik je 
echt aan om mee te doen met 
de lessenmiddag. Ik vond ‘t 
een leuke kennismaking met 
de school en docenten. Je 
kunt drie lessen volgen en zo 
allemaal nieuwe vakken leren 
kennen.”

Wennen
Natuurlijk is de overstap naar 
de middelbare school een grote 

en spannende stap. Daarom 
laat het Alkwin Kollege de 
leerlingen wennen. 

“Als je nog in groep 8 zit, ga 
je al een keer kennnismaken 
op school. En als je start in 
de brugklas, krijg je eerst een 
introductieweek. Dat vond ik 
heel leuk. Er was een sportdag, 
we hebben spelletjes gedaan 
en met elkaar geluncht op het 
plein. Zo leer je elkaar ook al 
meteen goed kennen.’’ 

Workshops
Het Alkwin Kollege is een 
school waar leerlingen 
veel keuzevrijheid hebben. 
Naast het extra aanbod van 
Cambridge Engels, het volgen 
van de Business School en de 
keuze voor de reis naar het 
buitenland, worden diverse 
workshops geboden. 

“Zes keer per jaar mogen we 
een workshop naar keuze 
volgen. Dat kan echt van 
alles zijn; van archeologie tot 
muziek en van radio maken in 
Aalsmeer tot turnen. Ik vond 
de theaterworkshop heel leuk, 
omdat ik ook op musicalles zit.” 

Leerlingbegeleiding
Leerlingen uit de eerste, 
tweede en derde klas hebben 

wekelijks Alkwin Keuze Lesuren 
(AKL) op hun rooster staan. 
Dit zijn uren waarin zij in kleine 
groepjes extra begeleiding van 
een docent kunnen krijgen 
of trainingen kunnen volgen 
op het gebied van plannen 
en organiseren of om je 
zelfvertrouwen te vergroten. 

“Daarnaast krijgt elke klas twee 
mentoren’’, besluit Merlijn. 
“Dat vind ik ook prettig; er is 
altijd iemand beschikbaar aan 
wie je iets kunt vragen. Mijn 
mentoren helpen mij als er iets 
is, maar ik kan natuurlijk ook 
altijd bij ze terecht voor een 
gezellig praatje. Zo praten we 
over hoe het op school gaat. Ik 
vind het fi jn dat we goed worden 
begeleid.” 

VWO+
Marissa de Jong koos vorig jaar 
ook voor het Alkwin Kollege. 
“Ik heb voor het Alkwin Kollege 
gekozen, omdat ik graag de 
vwo+ route wil volgen. Het leek 
mij leuk om een beetje extra 
uitdaging te hebben en je leert 
veel dingen die je later ook kunt 
gebruiken als je gaat studeren.” 

“In de vwo+ klas krijg je meer de 
kans om dingen zelf uit te zoeken, 
in plaats van dat alles kant en 
klaar uitgelegd wordt. Ook mag 
je vaak samenwerken in duo’s of 
met een groepje aan projecten. 
Dat vind ik leuk!” vertelt Marissa.

WON
Op het vwo+ volg je alle 
vakken die de andere leerlingen 
ook volgen en daarnaast 
heb je ook een extra vak: 
Wetenschapsoriëntatie 
Nederland (WON).  

“Bij WON doen we met de klas 
het Moendoesspel met allerlei 
opdrachten en experimenten 
en leer je wat wetenschap 
eigenlijk is. Ik vind de opdrachten 
heel interessant. Alleen 
samenvattingen schrijven vind ik 
minder leuk, maar daar leer  je 
wel veel van.”  

Als je in de bovenbouw zit mag je 
met WON zelfs al lessen op de 
universiteit volgen en er komen 
wetenschappers lessen geven op 
school. 

Weegbree 55, 1422 MT Uithoorn

(0297) 566 903

info@alkwin.nl

alkwin.nl

Samen leven, samen leren!

Ben je nu al nieuwsgierig of 
wil je meer weten? Bekijk de 
3D tour en leuke introductiefi lmpjes. 
Scan de QR-code en ga direct naar 
onze website.

31 januari 2023

8 februari 2023

Open Dag       Lessenmiddag
31 januari 2023      8 februari 2023

Ontdek het Alkwin
havo      atheneum     gymnasium

alkwin.nl             @alkwin.kollegeuithoorn           @alkwinkollegeuithoorn
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16 34 52 57 6 68 58

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 stiekem kijken  5 deel v.e. geschrift  10 groot 
mens  11 morsdoek  13 indien  14 bladgroente  16 ten-
nisterm  18 voor  19 ijzer  20 belangstelling  23 dominee  
24 speelschijf  26 hallucinerend middel  27 vrees  29 ka-
rakter  31 bevlieging  32 houding  34 afslagplaats bij golf  
36 voordat  37 zwaardwalvis  39 kostuum  40 verveeld  41 
vlaktemaat  42 onder vermelding van  43 sluis  44 te koop 
aangeboden  46 godin v.d. aarde  48 mestvocht  51 houten 
hamer  53 manwijf  55 ergo  57 grassteppe  59 vogelproduct  
60 eenvoudig  63 slee  64 sportartikel  66 vakbond (afk.)  67 
jongere broer of zus  68 Baskische afscheidingsbeweging  69 
uitdrukking  71 modder  72 schootcomputer  73 ontroering.

Verticaal: 1 ingedikt sap  2 strik  3 United States  4 verharde 
huid  6 deel v.h. lichaam  7 Nederlandse Spoorwegen  8 ivoor  
9 werelds  10 bindmateriaal  12 eetgerei  14 erwtensoep  15 
beursterm  16 droog  17 Russisch heerser  20 in het algemeen  
21 commerciële tv-zender  22 nauw  25 kampeerwagen  28 
staat in Amerika  30 discussie  31 serie  33 in plaats van  35 
priem  36 Europeaan  38 soort hert  42 muziekgezelschap  
43 tromp  45 laan  47 kledingstuk  49 vierhandig zoogdier  
50 werkschuw  52 sprookjesfiguur  54 boomvrucht  55 door 
middel van  56 bevel  58 staat  61 halfbloed  62 hetzelfde  65 
Ierse verzetsgroep  68 profeet  70 Militaire Politie  71 heilige.
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Kerstbomen in brand gestoken 
bij supermarkt Stationsweg

Foto: VLN Nieuws - Laurens Niezen

Aalsmeer – Maandag 9 januari heeft 
wethouder Bart Kabout samen met 
de leerlingen van de Oosteinder-
school en de Jozefschool het start-
sein geven voor de Tuinbouw Battle. 
Met speciale verlichting, een tijd-
schakelaar, uitgebreide instructie en 
hulp van vrijwilligers gaan de leer-
lingen van deze scholen zelf tulpen 
kweken. Bij de Oosteinderschool is 
de wethouder ontvangen door 
kinderburgemeester Stan van Kessel. 
Daar gaan twee groepen 7 aan de 
slag met de tulpen. Bij de Jozefschool 
werden de karren met tulpenbollen 
naar twee groepen 8 gebracht. Bij 
beide scholen is uitleg gegeven over 

het project door Bart Verhaar, een 
van de begeleiders van de Tuinbouw 
Battle. Via dit project maken de leer-
lingen spelenderwijs kennis met de 
tuinbouwsector. Wethouder Bart 
Kabout van Onderwijs: “De Tuinbouw 
Battle is een mooi project waar 
kinderen op een andere manier veel 
leren over de tuinbouwsector. Zo 
kunnen ze ervaren wat er allemaal 
komt kijken bij het kweken en 
verkopen van bloemen en planten. Ik 
hoop dat ze ontdekken hoe zij hun 
talenten kunnen inzetten. En 
misschien inspireert het ze wel om 
een beroep in de tuinbouwsector te 
kiezen.”

Tuinbouw Battle van start op 
twee basisscholen in Aalsmeer

Wethouder Bart Kabout met kinderburgemeester Stan van Kessel bij de groepen 7 
van de Oosteinderschool. Foto: Greenport Aalsmeer

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Of ik aan wilde zitten bij de nieuwe actualiteitenrubriek Aalsmeer 
Actueel bij Radio Aalsmeer. En of ik een mening had over onderwerpen die 
de laatste maand de revue waren gepasseerd? Natuurlijk had ik die, ik heb 
altijd een mening. Of hij ertoe doet is van ondergeschikt belang, maar venti-
leren wil ik hem best wel. De verkeerssituatie kwam voorbij en de nieuwjaars-
toespraak van de burgemeester en ook het gedicht van de dorpsdichter. En 
van allemaal vond ik iets. Over de supermarkt in Kudelstaart mochten we niks 
zeggen, dat was voor de geleerden die de tweede helft van de uitzending 
kwamen. Gelukkig maar, want ik heb absoluut geen zin om me in die 
discussie te mengen. Maar de nieuwjaarstoespraak was me uit het hart 
gegrepen. Gido in het kort: richt je op de details die je kunt behappen en laat 
het grote geheel varen, daar kun je toch niks aan doen. Taal die mij 
aanspreekt en waar ik wat mee kan. De dorpsdichter hield ons voor dat Aals-
meer de meest betegelde tuinen heeft van heel Nederland. En dat in een sier-
teeltdorp. Shocking. “Maar als je weinig tijd hebt is een tuin bijhouden veel 
werk”, werd er bij Actueel Aalsmeer geopperd. Kom op zeg. Zelfs in een tuin 
als een postzegel kun je gewoon het onkruid laten groeien. Vinden je buren 
niet leuk, maar je kunt niet iedereen gelukkig maken. Maar het heeft wel 
degelijk zijn functie. Onkruid kent bijzondere gewassen, je moet er alleen oog 
voor hebben. En binnen de kortste keren heb je vlinders en bijen op je post-
zegel. Dus laat de boodschap binnen komen: maak je directe omgeving 
groener. Ik zeg bewust niet Aalsmeer, want dan kunnen we weer naar een 
ander wijzen. We moeten gewoon zelf aan de slag en als het niet gecultiveerd 
kan, dan maar ongecultiveerd. Toen ik toch zo met de natuur bezig was, 
besloot ik gelijk maar een van mijn goede voornemens in de praktijk te 
brengen: een museumbezoek. Ik haalde kleindochter Carla op en nam haar 
mee naar het Flower Art Museum. Daar is op het ogenblik wel zo’n prachtige 
expositie over wat de natuur met een mens doet; en mensen met de natuur. 
Ik heb er al een paar keer met grote-mensen-ogen naar gekeken, maar zater-
dagmiddag deden we hem op kinderniveau. We kregen een speurtocht mee 
met vragen wat er bijzonder was aan een schilderij of object of wat er aan 
mankeerde. En zoals het hoort, snapte Carla daar meer van dan ik. Maar waar 
ik er weer van leerde was, dat ik op een andere manier naar de kunstobjecten 
moest kijken. De zaal waar een hele batterij aan viewers staat is een heerlijke 
ervaring, ze brengen je stuk voor stuk naar een sprookjesachtige droomwe-
reld in een niet bestaand, maar o zo aantrekkelijk landschap. Soms is net of je 
in een Harry Potter �lm zit. We hebben zeer uitgebreid de tekeningen 
bekeken van het bodemleven in Nederland en het nut en de noodzaak van 
poep besproken. Twee uur later leverden we de speurtocht in, controleerde 
juf Miekje de vragen en opdrachten, met als conclusie geslaagd, en zette 
Carla nog even haar naam in het gastenboek. De expositie duurt nog tot eind 
van deze maand. Maar het is zo’n aanrader. Ik moet er nog zeker drie keer 
heen. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Natuur

Zelf tulpen kweken
Bij deze battle zijn de leerlingen zelf 
verantwoordelijk voor het telen van 
de tulpen. Uiteindelijk kunnen na vier 
weken zo’n vierhonderd tulpen 
geoogst worden. Alle aspecten van de 
sector komen in het lesprogramma 
aan bod: teelttechniek, marketing, 
handel, verkoop, prijsbepaling, meer-
waarde en samenwerking. Via dit 
project gaan de leerlingen ook op 
bezoek bij een tuinbouwbedrijf in de 
regio.

‘Strijd’ tussen scholen
De Tuinbouw Battle is ook een uitda-
gende ‘strijd’ tussen scholen in de 
regio. Er doen in drie rondes maar 
liefst vijftien klassen mee van basis-
scholen uit Aalsmeer, Uithoorn, Kudel-
staart, Rijnsaterwoude en Hoofddorp. 
De leerlingen mogen zelf bedenken 
hoe ze hun tulpenoogst tegen een zo 
hoog mogelijke prijs verkopen: via 
een veiling, een evenement of 
verkopen van deur-tot-deur verkopen. 
De school met de origineelste inzen-
ding, de hoogste opbrengst of het 
leukste doel wint de battle.

Nieuwe rondes
Het is helaas niet meer mogelijk om 
dit schooljaar nog deel te nemen aan 
de Tuinbouw Battle. Maar voor het 
schooljaar 2023/2024 worden er 
nieuwe rondes georganiseerd. 
Scholen die willen deelnemen, 
kunnen contact opnemen met 
Monique van Weerdenburg via 
monique@greenportaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Zondag 8 januari 
omstreeks kwart over negen in de 
avond is de Aalsmeerse brandweer 
gealarmeerd voor een kleine brand 
onder de overkapping van Lidl super-
markt aan de Stationsweg in het 
Centrum. Onverlaten hadden drie 
kerstbomen in de brand gestoken. 
Een van de kerstbomen is volledig in 
vlammen opgegaan. Een ander half, 
de derde was te nat. Jongeren, die het 
vuur zagen, hebben direct de brand-
weer gebeld. Echter, bij aankomst was 
de brand uit. De brandweer heeft een 

nacontrole uitgevoerd en de kerst-
bomen onder de overkapping wegge-
haald. Er is op de parkeerplaats, 
vlakbij de kerstbomen een �es 
wasbenzine aangetro�en. Er wordt 
nader onderzoek gedaan door de 
politie. Getuigen worden gevraagd 
zich te melden via 0900-8844 of 
anoniem via 0800-7000. Door is brand 
zijn enkele verlichtingsarmaturen 
gesmolten. Ook liep het plafond roet-
schade op. Ten tijde van de brand was 
de supermarkt al dicht, deze sluit om 
19.00 uur op zondag.
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Wat hadden Lois, Mitch, 
Pascalle, Ahana, Senna, Nina en Teun 
(de Bewegende zeven genoemd) een 
fantastische Kerstvakantie! Boaz 
Blomberg van het Cultuurpunt 
bedacht voor de hoogste groep van 
de basisschool met een klein 
uitstapje naar de brugklas middel-
baar onderwijs een vierdaags kunste-
venement; Het Kunstlab, een tijdelijk 
Kunstenaars Collectief. Voor de 
uitvoering daarvan werd fotograaf, 
kunstenaar en eigenaar van de 
KunstKas Tobias Rothe gevraagd. 
Boaz had zich geen betere docent 
kunnen wensen. In vier dagen tijd 
wist Tobias met zijn kennis, kunde en 
gave de zeven creatieve breinen een 
gezamenlijk groots object te laten 
ontwerpen en uitvoeren dat de 

verwachtingen ver overtrof. 

120 Pingpongballen
Tobias beschrijft hoe hij te werk is 
gegaan als volgt: “Na een voorstel-
rondje heb ik het collectief met een 
presentatie kennis laten maken met 
de kinetische (bewegende) kunst. Al 
snel werden vele ideeën geopperd 
en aan de hand van de geboden 
materialen – bijna alles is gerecycled 
– kwam het collectief op een basis-
ontwerp. Een hangende cilinder die 
zou moeten draaien door wind. De 
cilinder stelt een wolk voor. De 
cilinder is aan de buitenkant gedeel-
telijk bekleed met beschilderd karton 
waarmee de buitenkant van de wolk 
zijn vorm krijgt. In de wanden zitten 
zogenaamde vensters waardoor je in 
de draaiende wolk kunt kijken. Aan 
de draaiende binnenzijde zijn de vier 

Fantastische kerstvakantie voor 
deelnemers aan Het Kunstlab

Het tijdelijke Kunstenaars Collectief in KunstKas Aalsmeer. Foto: Tobias Rothe

jaargetijden geschilderd. De afbeel-
dingen tonen hetzelfde tafereel, 
maar veranderen van kleur en laten 
de elementen zien die bij de jaarge-
tijden horen. Binnen de wolk zijn 
circa 120 pingpongballen opge-
hangen in de kleuren van de regen-
boog. Zij verbeelden de neerslag en 
bewegen in de wind met de wolk 
mee. Alles draait heel langzaam maar 
gestaag, het is een metafoor voor de 
cirkel van de seizoenen.”

Hard gewerkt
“Er is door iedereen hard gewerkt 
vooral het monteren van de ping-
pongballen aan een dun draadje en 
het kleuren was een monnikenwerk. 
Maar is uiteindelijk goed gelukt”, 
vervolgt Tobias Rothe. Het collectief 
zelf reageerde ook heel enthousiast: 
“Ik heb zo een heerlijke week gehad, 
maar het leukste vind ik wel dat ik er 
een vriendin aan heb overgehouden.” 
De vaders, moeder opa’s en oma’s 
konden vrijdag 6 januari in de 
KunstKas het eindresultaat komen 
bekijken. Ook zij waren diep onder 
de indruk van het resultaat en over 
het enthousiasme van de 
deelnemers. 

De Seizoenswolk
Natuurlijk kreeg de bewegende 
creatie ook een titel: ‘De Seizoens-
wolk’. Deze werd door het collectief 
tijdens de vernissage ritueel ontman-
teld. Daarna konden de gekozen 
souvenirs mee naar huis genomen 
worden. Het tijdelijke kunstenaars 
collectief heeft in de afgelopen 
vakantieweek laten zien hoe belang-
rijk creatief bezig zijn is en wat voor 
plezier dit oplevert. 

Groep 8 feest in 2022. Foto: Laurens Niezen Fotogra�e

Aalsmeer - Alle groep 8 leerlingen 
van Aalsmeer en Kudelstaart opgelet! 
Op vrijdag 27 januari zijn jullie einde-
lijk aan de beurt om een geweldig 
feest te beleven. Club N201 opent 
zijn deuren voor een speciaal feest 
voor alle aanstaande brugklassers. 
Alle negen basisscholen van Aals-
meer en Kudelstaart zijn uitgenodigd 
en het belooft voor de achttiende 

keer een gigantisch feest te worden. 
Het recept voor het feest is al jaren 
hetzelfde: DJ’s, confetti, lekkere 
muziek, battles en heel veel gezellig-
heid. De kaarten worden uitgedeeld 
door de meesters en ju�en van groep 
8. Bij binnenkomst van het feest 
wordt aan de deur de entreeprijs van 
6 euro betaald. In deze kosten zit een 
consumptie en wat lekkers. Ook de 

Aalsmeer - Vanaf vrijdag 20 
november gaat in N201 de Band-
brouwerij voor kids weer van start. 
Onder begeleiding van bandcoaches 
Marit Enthoven, Berend de Vries en 
Jan Voortwist kunnen alle kinderen 
lekker samen muziek maken en dat is 
ontzettend leuk en leerzaam! 
De Bandbrouwerij voor kids is om de 
week op vrijdagavond van 19.00 tot 
21.00 uur in de oefenruimtes van 
N201 aan de Zwarteweg 90 en deel-
name is gratis. Het is niet verplicht 
om er altijd bij te zijn, je kunt ook een 
paar keer meedoen als dat zo 
uitkomt maar hoe vaker je komt hoe 
beter het gaat natuurlijk! De band-
brouwerij is voor kinderen van 8 tot 
13 jaar en voorwaarde om mee te 
kunnen doen is dat je wel een beetje 
muziekles hebt gehad. Speelniveau is 
echter niet belangrijk, want de band-
coaches zullen zorgen dat iedereen 
mee kan doen die een beetje zijn 
best doet. De muzikanten worden 
zoveel mogelijk met leeftijdgenoten 

in bandjes gezet omdat er soms 
verschillen zijn in speelniveau en 
omdat kids van 8 beter samen gaan 
met kids van 10 en dat geldt ook 
voor muzikanten van 13 die liever 
met anderen van hun leeftijd samen 
spelen. Je hoeft alleen je eigen 
instrument mee te nemen, want alles 
is verder aanwezig. Zodra er wat 
nummers gespeeld kunnen worden 
zal er ook een concert gehouden 
worden met de jonge Bandbrouwers, 
waarvoor natuurlijk met z’n allen 
gezellig geoefend gaat worden om 
er iets moois van te maken!

Muzikanten vanaf 14 jaar
De Bandbrouwerij voor muzikanten 
vanaf 14 jaar start ook op vrijdag 20 
januari, is eveneens om de week in 
N201 en begint om 20.00 uur. N201 
beschikt over zes oefenruimtes, dus 
deels kan dit tegelijk met de Band-
brouwerij voor kids plaats vinden.
Meer info, foto’s, �lmpjes op de face-
bookpagina van De Bandbrouwerij.

Weer Groep 8 Feest in N201

Start Bandbrouwerij voor kids 
van 8 tot 13 jaar in N201

Aalsmeer - Op zaterdag 28 januari 
van 10.00 tot 11.30 uur start de Werk-
schuit met een cursus Creatieve 
vorming voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Houd je van knutselen en schilderen? 
Dan is dit echt een cursus voor jou! Je 
kunt leren hoe je iets echts kunt 
namaken van klei of ander materiaal, 
maar vooral ook hoe je zelf iets 
nieuws kunt maken dat heel 
bijzonder is. Anders dan anders, iets 
wat je op school of thuis misschien 
niet zo gauw doet. Je zit in een gezel-
lige groep met kinderen die allemaal 
graag knutselen en schilderen. Het is 
leuk om van elkaar te zien hoe je iets 
maakt en je krijgt weer nieuwe idee-
tjes. Deze cursus is ook leuk voor 
kinderen die al een cursus hebben 
gevolgd, je krijgt steeds andere 

opdrachten. Voor inlichtingen en 
aanmelding kan contact opgenomen 
worden met Anja van Leeuwen: 
06-40384069 of Margot Tepas 06 124 
593 47. Kijk voor meer informatie 
over deze en andere cursussen op de 
website: www.werkschuit-aalsmeer.nl 

Cursus Creatieve vorming voor 
kinderen bij de Werkschuit

garderobe is inclusief. Verdere 
consumpties worden voor 2,50 euro 
verkocht. Het Groep 8 Feest is een 
initiatief van Eric Spaargaren en 
wordt georganiseerd in samenwer-
king met gro-up Buurtwerk. Een line 
up van verschillende lokale DJ’s 
zorgen voor de beste muziek. Via de 
Instagram pagina (@groep8feest) 
kun je jouw lievelingslied alvast 
aanvragen.

White en Neon
De meesters en ju�en van groep 8 
zijn van harte welkom om te komen 
kijken/feesten. Het Groep 8 Feest 
begint 27 januari om 19.30 uur en de 
deur sluit al om 20.30 uur. Tot 22.30 
uur wordt er gefeest in de discotheek 
langs de Zwarteweg. De deur zal 
opengaan vanaf 22.15 uur. Daarna 
kunnen de ouders de kinderen weer 
ophalen bij de deur van de N201. De 
organisatie roept alle groep 8-ers op 
om in witte en neon/�uor kleding te 
komen. Ouders worden gevraagd om 
rekening te houden met de beperkte 
parkeerruimte. Meer informatie (ook 
voor ouders) is te vinden op de 
website: www.groep8feest.nl

Stormbaan en boccia bal 
tijdens eerste sportinstuif
Aalsmeer - Tijdens de eerste sportinstuif van 2023 
zijn meer dan zestig kinderen twee uur sportief 
bezig geweest. Bij verschillende onderdelen waren 
zij fanatiek in beweging. Zo konden de kinderen zich 
uitleven op de stormbaan, maar was er ook een deel 
van de sporthal ingericht voor kleine spelletjes, zoals 
curling en boccia bal, een spel waarbij de kinderen 
konden ervaren hoe het is als je blind of slechtziend 
bent. Voor de oudste jeugd was er aan het einde van 

de ochtend ook nog Archery Tag, een super span-
nende handboog-spel vol actie. Naast alle activi-
teiten was er ook tijd om lekker te genieten van het 
fruit dat beschikbaar was gesteld door JOGG Aals-
meer. Ook een keer meedoen aan een instuif van 
team Sportservice Aalsmeer? De volgende is op 
dinsdag 24 januari van 15.15 tot 16.15 uur in 
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg en kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar zijn welkom. De toegang is 
graits, maar aanmelden is wel verplicht en kan via 
www.noordhollandactief.nl/activiteit/281537/
sportinstuif.
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KORT
UITSLAGEN BOVEN 5000 BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - Met twee winna-
ressen, beide van groot kaliber, 
was het koppelkaarten afge-
lopen vrijdag 6 januari bij BV 
Hornmeer een goed begin van 
het nieuwe jaar. Het verschil 
tussen de nummers een en twee 
was minimaal. De hoogste eer 
was voor Krijn Verhoef en Miep 
Bloemen met 5753 punten, 
gevolgd door Jan de Bok en Bets 
Romkema met 5727 punten en 
Kees Noordhoek en Corrie Knol 
met 5109 punten. De poedelprijs 
was voor Bert van de Jagt en 
Corrie Durieux met 3548 punten. 
Komende vrijdag 13 januari is er 
weer kaarten bij Buurtvereni-
ging Hornmeer aan de Dreef 1. 
De zaal is vanaf 19.00 uur open 
voor inschrijving, ko�e of thee 
en om 19.30 uur worden de 
kaarten verdeeld. Iedere kaart-
liefhebber is welkom.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 14 januari:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. VR2 - Swift VR2 12.00 u
F.C.A. VR3 - Sp.Martinus VR1 12.00 u
F.C.A. VR30+1 - KFC VR30+1 12.00 u
S.C.W.
S.C.W. 1 - sv. Overbos 1 14.00 u
Sv. Overbos 3 - S.C.W. 4 14.30 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - Hertha 1 14.30 u
Stormvogels 2 - R.K.D.E.S. 2 12.00 u

‘DIKKE WINST’ MATTY BIJ 
KAARTAVOND OOSTEND

Aalsmeer - De klaverjassers van 
Oostend zijn het nieuwe jaar 
begonnen met matige scores. 
Alle kaarters bleven in de 4000 
punten hangen. Maar er was één 
uitschieter, Matty van Tol 
behaalde 5114 punten en kreeg 
de eerste prijs. Op twee is Ubel 
van der Blom geëindigd met 
4937 en op drie met drie punten 
verschil Piet Schuit (4934). De 
poedelprijs was voor Emmy 
Schuit met 4055 punten. De 
volgende klaverjasavond is 
donderdag 19 januari in het 
Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat vanaf 20.00 uur. De zaal 
gaat open om 19.30 uur voor 
inschrijven, ko�e of thee. De 
inleg is 1,50 euro per persoon. 
Nog vragen? Pak de telefoon en 
bel de familie de Nooij via 
0297-325040. 

OPEN DE KWAKEL 501 
SINGLE DARTTOERNOOI

De Kwakel - Zaterdag 14 januari 
is dorpshuis ‘De Quakel’ het 
strijdtoneel voor het ‘Open De 
Kwakel 501 single darttoernooi’. 
Net als voorgaande jaren is het 
een gemengde wedstrijd. Dus 
heren en dames strijden om 
dezelfde titel. Deelname kost 5 
euro. De inschrijving start om 
12.00 uur en de wedstrijd begint 
om 13.30 uur. Voor meer inlich-
tingen kan contact opgenomen 
worden met Pieter Langelaan: 
06-11434716. De Activiteiten-
commissie van het dorpshuis 
hoopt vele darters en bezoekers 
te mogen begroeten. Het adres 
van dorpshuis ‘De Quakel’ is 
Kerklaan 16.

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
hebben diverse twirlsters van SV 
Omnia 2000 deelgenomen aan het 
Nederlands Kampioenschap Twirlen 
in Almere. Nadat deze twirlsters in 
december door de eerste ronde heen 
gekomen waren, vond zaterdag de 
tweede ronde plaats. Per categorie 
plaatsen de beste zes zich voor de 
�naleronde op zondag. Alle deelne-
mers komen uit in de bij hun leeftijd 
behorende categorie. Isa beet 
zaterdag 7 januari de spits af met 
1-baton). Met plaatsing voor de 
laatste ronde tot gevolg.
Ook Mireille en Selina kwamen uit in 
het onderdeel 1-baton. Beiden met 
plaatsing voor de laatste ronde.
Bij het onderdeel 2-baton was Sanne 
als eerste aan de beurt. Zij viel net 
buiten de podiumplaatsen, maar 
kijkt zeer tevreden terug op een 
goed optreden. Vervolgens lieten Isa, 
Demi, Mayke en Selina een mooie 
routine zien met plaatsing voor de 
laatste ronde. Voor het onderdeel 
3-baton heeft Selina zich wederom 
weten te plaatsen voor de laatste 
ronde. Als laatste was het de beurt 
aan Danique met dance twirl. Helaas 
wist zij zich niet te plaatsen voor de 
laatste ronde, maar heeft enorm 
gestraald op de vloer. Zondag 8 
januari zijn de geplaatste twirlsters 

om zeven uur in de ochtend weer 
richting Almere gegaan voor de 
�nale. Als eerste kwam Else uit voor 
het onderdeel 1-baton met de eerste 
plaats als resultaat. Dit betekent dat 
zij zich Nederlands Kampioen mag 
noemen. Als tweede was het de 
beurt aan Isa, die met een hoge 
moeilijkheidsgraad de tweede plaats 
heeft weten te behalen. Mayke en 
Demi vielen beiden net buiten de 
prijzen. Mireille wist de titel te 
bemachtigen en Selina de tweede 
plaats. Aansluitend het onderdeel 
2-baton waarvoor Isa een zilveren 
medaille heeft behaald. Demi en 
Mayke kwamen in dezelfde categorie 
uit wat Demi de tweede plaats ople-
verde. Het optreden van Selina 
leverde de gouden medaille op. Zij 
mag zich Nederlands Kampioen 2 
baton noemen. Daarna kwam Selina 
uit in het onderdeel 3-baton en dit 
optreden werd beloond met de 
tweede plaats. Tijdens het laatste 
onderdeel, Dance twirl, heeft Isa de 
tweede plaats weten te behalen en 
was het optreden van Mireille goed 
voor de eerste plaats. 
Naast de gewonnen medailles 
hebben de twirlsters van SV Omnia 
Isa, Else, Demi, Mireille en Selina een 
plek weten te bemachtigen voor het 
EK in Italië. 

Goud en zilver voor twirlsters 
van Omnia op NK in Almere

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Een invaller voor een 
speler die er wel is, dat is erg alterna-
tief. Koen was in eerste instantie 
verhinderd, dus werd Ivo gevraagd of 
hij wilde schaken bij AAS tegen Voor-
schoten.Ivo wilde wel spelen en dat 
bleek goed uit te komen, want op 
het laatste moment was Simon 
verhinderd. Koen werd als nog bena-
derd en bleek gelukkig toch te 
kunnen. Dus viel Koen in op bord 2 
voor Simon en Ivo op bord 4 voor 
Koen. De bezoekers uit Voorschoten 
waren al vroeg aanwezig en 
begonnen spontaan te helpen met 
het gereed zetten van het materiaal. 
Helaas kwamen ook de gebroeders 
Damen binnen, gemiddeld goed 
voor meer dan 2200 elo, het zou een 
zware wedstrijd worden.
Willem op bord 1 kwam slecht uit de 
opening, probeerde het nog lang, 
maar ging toch ten onder. Koen, op 2 
dus, speelde tegen de andere broer 
Damen en hield zeer lang stand, 
maar ook hier was de overmacht te 
sterk. Marcel op 3 speelde tegen 
ongeveer de zelfde sterkte en 
scoorde met zwart een solide remise.

Ivo kreeg een tegenstander die 250 
elopunten meer had, de opening 
werd niet geheel correct door Ivo 
behandeld en zijn ervaren tegen-
stander schoof hem van het bord. In 
de analyse leerde Ivo veel over de 
opening. Jongste AAS speler (11) 
Achyuth moest tegen de jeugdige 
damesspeler Cato de Zoeten en 
speelde de Sveschnikov variant van 
het Siciliaans. Wit kwam niet aan 
rokeren toe en Achyuth nam het 
initiatief over en scoorde een fraai 
punt. Jan Vos had op bord 6 ook 250 
punten meer tegen over zich en 
kwam in een eindspel met een stuk 
tegen twee pionnen achter. Jan 
verdedigde zich hardnekkig en wist 
een keurige remise af te dwingen. 
Ben op 7 had een moeilijke partij met 
wisselende kansen, maar een totaal 
foutief stuko�er van Ben maakte snel 
een einde aan de partij. Martin had 
op 8 tenslotte de langste partij van 
de avond, voornamelijk door stug 
doorspelen in verloren stelling. Maar 
deze avond geen wonderen en ook 
deze partij ging verloren. Derhalve 
een 6-2 nederlaag en AAS B begint 
nu wel erg eenzaam onder aan te 
staan in de hoogste klasse LeiSB.

Schaken: Flinke nederlaag voor 
AAS B tegen Voorschoten

Kudelstaart - Het is al een aantal 
weken geleden dat VZOD C1 zich 
tot ongeslagen kampioen in de 
najaarscompetitie mocht kronen. 
Na zes winstpartijen werd in de 
eigen kantine eind oktober het 
kampioenschap al met taart en 
champagne gevierd, maar het team 

mocht het kampioenschap ook nog 
vieren met een etentje bij Christiani. 
Vrijdag 6 januari werden de korfbal-
lers uit Kudelstaart ontvangen met 
een feestelijke tafel met ballonnen 
en werd het team getrakteerd op 
heerlijke pizza en een feestelijk 
toetje. 

Kampioensetentje voor VZOD C1

Aalsmeer - Na drie jaar op zolder 
gestaan te hebben, kwamen de sjoel-
bakken van afdeling West weer te 
voorschijn in Heemskerk voor de 
eerste selectiewedstrijd voor het NK 
Individueel. Er werden twee series 
van tien gesjoeld. Uiteindelijk tellen 
de vier beste (van zes) mee voor 
plaatsing voor het NK. Voor de 
meeste mensen was het een moei-
lijke wedstrijd, want de bakken 
waren lang niet gebruikt en dat was 
te merken. Niet bij Jan Drent in de 
Heren A. Hij gooide een serie van 
1442 en kwam op 141,25 gemiddeld. 
Bij de Dames A werd Petra Houwe-
ling derde met 128,10. Tim van Tiem 
moest in de Heren B zijn vader Leo 
voor laten gaan, maar werd met 
135,05 keurig tweede. Albert Geleijn 
werd in deze klasse derde met 
134,10. In de C-Klasse drie Aals-
meerse deelnemers met een 
ereplaats voor Iko van Elburg. Hij 
werd tweede met 130,85 gemiddeld. 
Hans van Leeuwen werd vierde met 
130,40 en Tiny Amsing werd zesde 
met 126,55. In de D-Klasse ook drie 
sjoelers van Sjoelclub Aalsmeer met 
twee podiumplaatsen. Kees Kuypers 

won met 129,90 en Karin Dijkstra 
werd derde met 125,90. Elisa de Jong 
kwam vandaag slecht uit de voeten 
en werd met 113,15 zevende. In de 
E-Klasse behaalde Marja Springin’t-
Veld het zilver met 119,70 gemid-
deld. De meeste deelnemers van 
Aalsmeerse zijde deden mee in de 
F-Klasse. Jacob van ’t Hof stond na de 
eerste ronde van 1270 op plek één, 
maar met bijna 200 minder in ronde 
twee werd het een tweede plaats 
met 117,10 gemiddeld. Theo van 
Leijden werd vijfde met 110,05, 
Wijnand Springin’tVeld zevende met 
108,50 en Sjaak Siebeling negende 
met 102,50. In de G-Klasse won 
Mirjam van den Berg met 114,25, een 
hele mooie score voor deze klasse (9 
punten voorsprong gemiddeld).
De sjoelers in de X-Klasse worden na 
vier keer tien bakken ingedeeld in 
een klasse. Pim van der Meer werd 
derde met 113,65, Pia Mulder vierde 
met 111,60 en Anouschka Ploeger 
zevende met 106,80. De tweede 
selectiewedstrijd is op zaterdag 11 
februari ook in Heemskerk. Kijk voor 
uitslagen en informatie op de 
website www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Mooie scores Sjoelclub Aalsmeer 
tijdens eerste selectiewedstrijd

Aalsmeer - Customized by Vaneman 
Premium Cars, onderdeel van Frank 
Vaneman Automotive, is deze week 
gestart als o�cieel dealer van KNAAP 
Bikes voor Aalsmeer en omstreken. 
Een KNAAP Bike is een oer-Hollandse, 
stoere en elektrische fatbike zónder 
helmplicht. Oscar Burgerjon, vesti-
gingsmanager, vertelt: “In onze 
premium showroom aan de 
Witteweg 6 ontvangen wij de consu-
ment die op zoek is naar iets bijzon-
ders. Wij geven ze alle aandacht en 
adviseren vrijblijvend in het maken 
van een keuze. Met een zeer fraaie 
collectie aan exclusieve auto’s en een 
constant wisselende voorraad komt 
daar nu tevens een prachtige lijn aan 
KNAAP fatbikes bij. En die kunnen we 
uit voorraad leveren.” KNAAP levert 
op dit moment twee varianten: de 
KNAAP AMS en de KNAAP RTD, van 
welke de laatste zich onderscheidt 
door extra vering in het midden, een 
geveerde voorvork, maar ook een 

kleuren display. KNAAP Bikes komen 
altijd standaard met 2 jaar garantie 
en hebben een topsnelheid van 25 
kilometer per uur.
Nog een groot voordeel is dat een 
KNAAP Bike plek biedt aan twee 
personen en tot 140 kilometer elek-
trische ondersteuning biedt en zoals 
eerder gemeld heeft een KNAAP Bike 
geen helmplicht. Zo ervaar je nog 
meer vrijheid! Daarnaast is er een 
ruime keuze aan fraaie en nuttige 
accessoires om een KNAAP Bike nog 
persoonlijker te maken. Maar ook de 
kleinere kinderen worden niet 
vergeten. KNAAP levert zelfs een 
kinderzitje. Uiteraard worden de 
Knaap Bikes geheel rijklaar afgele-
verd en wordt alle service en onder-
houd verzorgt. Iedereen is van harte 
welkom om de elektrische �etsen 
van KNAAP te zien en te ervaren in 
de showroom aan de Witteweg 6. 
Check voor meer informatie de 
website: www.frankvaneman.nl.

KNAAP fatbikes bij Vaneman
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Aalsmeer - In het laatste weekend 
van de kerstvakantie werd in 
zwembad De Waterlelie disco-
zwemmen voor kinderen en jeugd 
georganiseerd. Van half vijf tot zes 
uur was het groot feest voor kleuters 
tot en met 5 jaar en van zeven tot 
negen uur ‘s avonds gingen de disco-
spots en de muziek aan voor 
kinderen tussen de 6 en 12 jaar. De 
animo voor het discozwemmen is 
altijd groot en ook deze keer 
mochten vele jongens en meisjes 
welkom geheten worden. Thema was 
dit keer Winter Fantasy en hiervoor 
was het zwembad gezellig aange-
kleed met onder andere sneeuw-
poppen. In het water kon gespeeld 
worden met allerlei attributen en 
natuurlijk werden er spelletjes 

gedaan. Vrolijke gezichten na a�oop 
bij de kinderen en ‘s avonds vast 
vroeg rust voor hun ouders, van 
actief zwemmen wordt je tot slot 
rozig en moe en slaap je snel...

KORT
BIJPRATEN EN KAARTEN 
BIJ OVAK-SOOS

Aalsmeer - Er wordt iedere 
woensdagmiddag geklaverjast 
in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. Aanvang is 13.30 
uur, maar de deur gaat eerder 
open zodat er eerst bijgepraat 
kan worden onder een genot 
van een bakje ko�e of thee. De 
soos is alleen toegankelijk voor 
leden van de OVAK. Ook een 
kaartje leggen en nog geen lid?
Kom eens aan. Er is geen compe-
titieverband. Op 4 januari 
kwamen 25 kaarters naar het 
Parochiehuis en het klaverjassen 
werd uiteindelijk gewonnen 
door Loek Pieterse met 5109 
punten. Nel Ton sloot de rij met 
3859 punten. De volgende 
kaartmiddag is woensdag 18 
januari.

KAARTERS WELKOM BIJ 
55+ OUDERENSOOS

Kudelstaart - Iedere donderdag 
is ervan 13.30 tot 16.30 uur voor 
55+ers een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis. Klaver-
jassen en jokeren staan op het 
programma en nieuwe kaarters 
zijn van harte welkom. Op 
donderdag 5 januari waren 
twintig leden aanwezig en is het 
klaverjassen gewonnen door 
Rita Moeke met 5470 punten en 
5 marsen en was de hoogste eer 
bij het jokeren voor Jopie de 
Grauw met 188 punten.
Belangstelling of nieuwsgierig 
naar de 55+ kaartmiddag? Kom 
gerust eens kijken en speel een 
paar proefmiddagen mee. Voor 
inlichtingen kan gebeld worden 
naar Hans van Schuilenburg 
(penningmeester) via: 
06-12699009

OUDERENSOOS 55+ IN 
HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Het klaverjassen 
tijdens de ouderensoos op 5 
januari in het Middelpunt is 
gewonnen door Tiny Amsing 
met 4893 punten en met elk 
4851 punten zijn Nettie 
Wondergem en Riet Hoekman 
op plaats twee geëindigd. Bij het 
rummikuppen behaalde Joke 
Bakker de eerste plaats met 45 
punten, gevolgd door Geesje 
Millenaar met 66 punten. De 
volgende ouderensoos 55+ is op 
donderdag 19 januari vanaf 
13.30 uur in het Middelpunt aan 
de Wilhelminastraat 55. Ko�e en 
thee staan om 13.00 uur klaar.

Aalsmeer - De eerste woensdag van 
het jaar werd bij de Aalsmeerse Tafel-
tennis Club Bloemenlust weer het 
dubbelkampioenschap gehouden. 
Door middel van loting werden zeven 
duo’s geformeerd, waarbij de intentie 
is dat die zo veel mogelijk gelijk-
waardig qua sterkte zouden moeten 
zijn. Gezien de vele spannende 
wedstrijden was dat aardig gelukt. Bij 
meer dan de helft van de wedstrijden 
was na een 1-1 tussenstand een 
beslissende derde game nodig. In de 
eerste ronde verslikten de potentiële 
titelkandidaten Bart Spaargaren en 
Hathab Shajahan zich al in Ed 
Couwenberg en Frans Ravesteijn. En 
na weer een nipte nederlaag in drie 
games tegen Dirk Biesheuvel en Peter 
Velleman in ronde twee werden de 
titelkansen voor Bart en Hathab al 
geminimaliseerd. Met vervolgens vier 
klinkende overwinningen werd nog 
wel een derde plaats uit de strijd 
gesleept. Naast de overwinning op 
Bart en Hathab wisten Dirk en Peter 
ook achtereenvolgens Johan Berk 
met Horst Krassen (in drie games) en 
David Klaassen met Bernhard Schel-
lenberger te verslaan. Nog onge-

slagen kwamen Dirk en Peter in de 
vijfde ronde tegenover Danny Knol 
met Philippe Monnier te staan. Danny 
en Philippe waren in de derde ronde 
wel tegen een nederlaag aangelopen 
(tegen Bart en Hathab), maar konden 
met een zege op de koplopers weer 
helemaal terugkomen in de strijd om 
het kampioenschap. Met 11-8 in een 
beslissende derde game werden Dirk 
en Peter op hun eerste nederlaag 
getrakteerd door Danny en Philippe, 
die daarmee op onderling resultaat 
meteen de leiding overnamen. Door 
twee zeges In de overige ronden (op 
Ed en Frans en Ladi Prorok met Ton 
de Hollander) werd de leiding niet 
meer afgestaan en konden Danny 
Knol en Philippe Monnier gehuldigd 
worden als nieuwe koningskoppel 
van ATC Bloemenlust. Omdat ook 
Dirk en Peter bleven winnen (van Ladi 
en Ton en van Ed en Frans) legden zij 
beslag op de tweede prijs. Plaats vier 
was voor Ladi Prorok en Ton de 
Hollander, op vijf Johan Berk en Horst 
Krassen, op zes Ed Couwenberg en 
Frans Ravesteijn en hekkensluiters, op 
plaats zeven, waren David Klaassen 
en Bernhard Schellenberger. 

Tafeltennis: Danny en Philippe 
winnen dubbelkampioenschap

Van links naar rechts: De winnaars Phippe Monnier en Danny Knol en de nummers 
twee Peter Velleman en Dirk Biesheuvel.

Aalsmeer - De eerste donderdag van 
2023 was meteen een sjoelavond voor 
de competitie voor de leden van Sjoel-
club Aalsmeer. Iko van Elburg was de 
eerste die dit jaar zijn persoonlijk 
record verbeterde en bracht dat op 
1401 (was 1395), een magische grens 
doorbroken. Tim van Tiem evenaarde 
zijn persoonlijke record van 1447. 3 
Dames gooiden 2 x 148 punten: Elisa 
de Jong, Petra Houweling en Tiny 

Amsing gooiden elk twee keer 148 en 
hier deden Patrick Haring, Iko van 
Elburg en Cock Tukker niet voor onder. 
Tim van Tiem en Albert Geleijn 
scoorden elk 147 punten. Tim gooide 
drie keer 146 en Hans van Leeuwen 
een maal. Ook in het puntenklasse-
ment was Tim de hoogste: 29 punten 
in de Hoofdklasse. Iko van Elburg had 
27 punten en Petra Houweling 23. In 
de A-Klasse won ia Mulder met 27 

Persoonlijke records voor Iko 
en Tim bij Sjoelclub Aalsmeer

Aalsmeer – De TeamNL Handbal-
heren hebben de laatste oefenwed-
strijd voor het WK van Tsjechië 
verloren. In Le Mans waren de Tsje-
chen met 30-33 te sterk. Bij rust keek 
de ploeg van Sta�an Olsson tegen 
een 12-17 achterstand aan. TeamNL 
vocht sterk terug in de tweede helft, 
maar het lukte niet om een gelijke 
stand te bereiken. In de laatste vijf 
minuten bleef het verschil op drie 
doelpunten steken. Om en om 
scoorden de teams. Je�rey Boom-
houwer, Dani Baijens en Samir Beng-
hanem deden dat voor Oranje. De 

eindstand werd bepaald door een 
rake penalty van Je�rey Boom-
houwer: 30-33. Je�rey van Green 
Park Handbal Aalsmeer scoorde 
totaal liefst zes maal, ploeggenoot 
Samir Benghanem maakte vier tref-
fers. Het eerdere oefenduel op 4 
januari tegen Frankrijk werd ook 
verloren, met liefst 43-32. In deze 
wedstrijd wist Je�rey één punt te 
scoren, Samir drie.De Oranjeheren 
gaan zich deze week op Papendal 
voorbereiden op het WK. Op vrijdag 
13 januari start de ploeg het WK in 
Polen met een duel tegen Argentinië. 

WK handbal in Polen met Samir 
en Jeffrey van Green Park

Aalsmeer - De Club van 100 van FC 
Aalsmeer organiseert al vele jaren, in 
het tweede weekend van het nieuwe 
jaar, een beach-evenement voor de 
senioren van de vereniging, zowel 
vrouwen als mannen doen hier aan 
mee. Na twee jaar afwezigheid, gaat 
deze sportieve avond voor leden 
zaterdag 14 januari weer plaats-
vinden. Tijdens het derde weekend 
gaat het voetbalprogramma voor de 
meeste teams van start, dus is het 
evenement in The Beach een mooie 
start om de conditie weer een beetje 
op peil te brengen. De selectieteams 
van zowel de zondag als zaterdag, 
kunnen helaas niet mee doen, omdat 
er voor die teams een trainingskamp 

georganiseerd wordt. Toch hebben 
24 teams zich aangemeld om mee te 
doen en daar is de organisatie heel 
blij mee. Er wordt gespeeld op zes 
velden. Het toernooi start om 19.00 
uur en iedere wedstrijd duurt vijftien 
minuten. Na de eerste schifting gaan 
de nummers 1 en 2 naar de �nale 
ronde en de nummers 3 en 4 naar 
verliezers poule. Rond 22.45 uur zijn 
alle wedstrijden afgelopen en 
worden de �nalisten gehuldigd. 
Daarna is het woord aan dj Alex die 
het toernooi op swingende wijze zal 
afsluiten. Het bestuur van de Club 
van 100 wenst alle teams een gezel-
lige en sportieve avond in The Beach 
aan de Oosteinderweg.

Beach-evenement FC Aalsmeer 

Rijsenhout - Donderdag 5 januari is 
de eerste sjoelavond van het nieuwe 
jaar en tevens de achtste competitie-
avond van dit seizoen gespeeld. 
Thomas van Brakel heeft op deze 
avond de mooie score van 1962 
punten behaald en neemt hiermee 
een �inke voorsprong op de nummer 
twee in de Hoofdklasse. Deze positie 
wordt ingenomen door Rien Ravens-
bergen met 1780 punten. In de 
A-klasse is Ellen Langedijk eerste 
geworden met 1678 punten en staat 
Elisa Arendse met 1631 punten op 
plaats twee. In klasse B eindigt 
Simone Groen op de eerste plaats 

met 1595 punten. Hiermee weet zij 
het net te winnen van Lineke van 
Brakel die met 1584 punten tweede 
is geworden. In de C-klasse eindigde 
Ineke Butter op één met 1543 
punten. Tweede is geworden Mahjan 
Yari met 1493 punten. In de D-klasse 
zijn de verschillen klein. Zo is Ria Smit 
eerste geworden met 1457 punten 
en eindigde Cor van Mouwerik op 
twee met 1427 punten. De eerstvol-
gende sjoelavond is op donderdag 
19 januari in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat van 19.30 tot onge-
veer 22.30 uur. Voor meer informatie: 
elisa.arendse@outlook.com.

Flinke voorsprong Thomas van 
Brakel in Hoofdklasse sjoelen

punten, nummer twee was Elisa de 
Jong met 26 punten en Jacob van ’t 
Hof volgde met 25 punten. Margriet 
de Vries won deze keer de B-Klasse 
met 24 punten, Diny Bosman werd 
tweede met eveneens 24 punten en 
Anouschka Ploeger behaalde de 
derde plek met 22 punten. De 
volgende competitieavond is op de 
donderdag 19 januari en begint om 
20.00 uur in het Dorpshuis in Kudel-
staart. Nieuwe leden zijn, na aanmel-
ding via de website, welkom. Kijk voor 
alle uitslagen en meer informatie op: 
ww.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 6 januari 
hebben de dansers van dansschool 
Robert Bogaart het nieuwe dansjaar 
op stijlvolle manier geopend tijdens 
het Nieuwjaarsbal in De Oude Veiling. 
De hele avond hebben de dansers 
kunnen genieten van de dansmuziek 
onder het genot van heerlijke olie-
bollen. Mocht u zelf ook zin krijgen om 
te dansen? De eerstvolgende vrije stijl-
dansavond is op zaterdag 21 januari 
om 20.30 uur in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Ook de nieuwe stijldans-
cursussen gaan komende week weer 
van start. Meer informatie hierover is 
te vinden op de website van Dans-
school Robert Bogaart. Robert en 
Chantal zijn er weer klaar voor!

Nieuwjaarsbal daverend succes

Veel jeugdige bezoekers voor 
winters discozwemmen
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