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Dit is waarom een tijdelijk  
dieet zinloos is

Op het juiste gewicht blijven? Veel mensen kiezen voor een dieet en houden dat vol tot ze het gewenste gewicht bereikt hebben. Maar als je daarna terugvalt in dezelfde eetge-woonten, hee� dat geen zin. Het is de bedoeling dat je jouw eetpatroon definitief wijzigt en dit tot in lengte van jaren volhoudt. Het advies luidt dan ook om niet radicaal een heel ander eetpatroon te gaan volgen, maar bepaalde slechte eetgewoonten aan te pakken door bewust te kiezen voor een alternatief.
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ongeveer de hel� van alle Nederlanders 
probeert om af te vallen, terwijl het 
percentage mensen met overgewicht nog 
steeds stijgt.

Probeer bij het afvallen niet te ver door 
te slaan. Natuurlijk is het goed om 
bijvoorbeeld meer te gaan sporten, maar als 
je dat niet gewend was, is het lastiger vol te 
houden als je de frequentie te ver opvoert. 
Voor iemand die nooit sport, is het heel 
goed om voortaan eens in de week naar een 
sportschool te gaan. Misschien kun je er op 
termijn zelfs twee keer van maken. Maar 
als je een paar maanden elke avond gaat, 
ben je het na verloop van tijd zat en stop je 
er misschien weer mee. Met eten werkt het 
precies zo. Vervang eens een portie chips 
door een handje ongebrande noten. En kies 
voor volkorenbrood in plaats van witbrood. 

Laat eens wat vaker vlees achterwege en 
neem in plaats daarvan kikkererwten. 
Het voorkomen van stress is ook belangrijk 
als je wilt afvallen. Zolang je voortdurend 
blootgesteld wordt aan stressvolle situaties, 
werkt je hormoonhuishouding het verliezen 
van lichaamsgewicht tegen. Je lichaam en 
geest moeten in balans zijn voor het meest 
optimale resultaat. Sowieso geldt overigens 
dat afvallen steeds lastiger wordt, naarmate 
de lee�ijd vordert. Op hogere lee�ijd gaat 
onze stofwisseling minder snel, maar je 
kunt dit zelf beïnvloeden door voldoende 
in beweging te blijven. Veel beweging leidt 
tot een hogere vetverbranding en daarmee 
voorkom je dat je steeds zwaarder wordt. 
Breng ook je dagelijks ritme in harmonie 
door jezelf voldoende nachtrust te geven. Al 
deze factoren leveren een bijdrage aan een 
gezond gewicht.

Griepgolf niet veel 
hoger dan voorheen

Gember: 
wel of niet gezond?

Minder stoken is 
eigenlijk best gezond

De eetwissels uit de landelijke campagne 
van het Voedingscentrum sluit hier goed 
op aan. Ze sorteren op de lange termijn 
meer e�ect dan een dieet, dat meestal 
slechts tijdelijk is. Door jezelf aan een dieet 
te onderwerpen, val je weliswaar in de 
meeste gevallen snel af, maar de valkuil 

schuilt in het feit dat je jezelf hiermee in 
de meeste gevallen te veel ineens ontzegt. 
Het gevolg is dat je blij bent dat je door die 
zware periode heen bent gekomen en je al 
snel weer de neiging krijgt om ongezonde 
dingen te gaan eten. Een duidelijk indicatie 
dat we niet goed bezig zijn, is het feit dat 
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Afgelopen maandag 16 januari 
presenteerde de gemeente en de 
ontwikkelaar de plannen voor de 
invulling van deze nieuwe woonwijk, 
Oosteindedriehoek genoemd, en de 
belangstelling hiervoor was 
bijzonder groot. De regen op deze 
‘blauwe maandag’ had niemand 
weerhouden om naar het Raadhuis 
te komen en dit leverde een hele 
volle raadskelder op. 

Concept plannen
Het betrof een inloopavond waar 
eenieder de mogelijkheid kreeg om 
de plannen en tekeningen in te zien 
en voor vragen en extra toelichting 
waren de ontwikkelaar, vertegen-
woordigers van de gemeente en 
wethouder Willem Kikkert van 
wonen aanwezig. Er werd uitgebreid 
gebladerd in de boeken, zorgvuldig 
gekeken naar de straten, type 
woningen en er werden foto’s 

gemaakt om waarschijnlijk thuis een 
en ander nog rustig te bekijken. Het 
betreft overigens nog het concept-
bestemmingsplan en het concept-
exploitatieplan en deze liggen nog 
tot en met 2 februari ter inzage. De 
de� nitieve vaststelling door de 
gemeenteraad volgt hierna. 

Drie buurten
Bouwplan Oosteindedriehoek is 
ingedeeld in drie buurten en alledrie 
hebben een eigen kenmerk. Zo krijgt 
buurt 1, gesitueerd tegen Nieuw-
Oosteinde, een dorpse sfeer met 
circa 256 huizen, autoluwe straten en 
veel groen. Buurt 2, aan de zijde van 
de Legmeerdijk, krijgt een industriële 
uitstraling met drie stoere blokken 
waarin appartementen gerealiseerd 
gaan worden, aangevuld met 
woningen, totaal circa 192. Het 
Centrum, buurt 3, gaat verrijzen 
achter de Aalsmeerderweg en gaat 

ingevuld worden met blokken met 
woningen en enkele appartementen 
die rondom parkeerho� es komen te 
liggen. In deze buurt met circa 405 
huizen komt ook een integraal kind-
centrum met onder andere een 
basisschool en een buurtpark. 
In alledrie de buurten komen huizen 
in diverse prijscategorieën, zowel 
koop als huur en voor gezinnen, star-
ters, senioren en 1 of 2 persoons 
huishoudens. Voor de energiezuinige 
wijk worden buurtontsluitingen 
gemaakt op zowel de Legmeerdijk 
als op de Aalsmeerderweg. 

Begin 2024
Afgelopen december heeft de 
gemeente de samenwerkingsover-
komst getekend met de projectont-
wikkelaar en als alle procedures 
volgens planning verlopen gaan de 
eerste woningen begin 2024 in de 
verkoop. 
Meer informatie is te vinden op 
www.thuisinoosteinde.nl en wie inte-
resse heeft kan het project volgen 
door via de website in te schrijven 
voor de nieuwsbrief. 

Volle raadskelder voor nieuwe 
woonwijk Oosteindedriehoek
Aalsmeer - De bewoners van Nieuw-Oosteinde krijgen veel, heel veel 
nieuwe buren. Maar liefst 853 woningen gaan gebouwd worden op het 
terrein grenzend aan hun wijk en gelegen tussen de Aalsmeerderweg en 
de Legmeerdijk. 

Politie zoekt eigenaar 
van open boot
Aalsmeer - De politie is op zoek naar 
de eigenaar van een open, stalen 
boot, lichtblauw van kleur en voor-
zien van een Mercury buitenboord-
motor. Er zijn al meerdere zoekpo-
gingen gedaan, maar vooralsnog is 
geen eigenaar naar voren gekomen. 
De boot is vermoedelijk losgeslagen 
en aan komen drijven over de Ring-
vaart. De boot is aangetro� en ter 
hoogte van de Helling in het 
Centrum. Wie meer informatie heeft 

of de eigenaar is, wordt verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844. Meer informatie (met 
foto) op de Facebook-pagina van 
Politie Basisteam Aalsmeer-Uithoorn.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 22 JANUARI

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

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

diensten om 10u. en 16.30u. met 
student Henkjan Ymker. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. dienst met mw. A. Abbring 
uit Arnhem. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm. Collecte: 
Jeannette Noëlhuis. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met ds. Teus 
Prins. Viering Maaltijd van de 
Heer. Info: http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst prop. A. de Wit uit 
Utrecht. Organist: Rogier 
Postma. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. Kerk Inn met ds. 
M.J. Zandbergen. Organist: 
Johan v/d Zwaard. Zie: www.
hervormdaalsmeer.nl. 

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

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

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Rob Hondsmerk. Info: 
www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

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

Karmelkerk: Zondag 9.30u. 
Eucharistieviering m.m.v. klein 
koor. Om 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof Kicka.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. Gert 
v/d Meeberg uit Nieuw-Vennep. 
Info: www.kerkdienstgemist.nl.

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

dienst met ds. J.S. Bruwer. 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.

Alpha-cursus van 
start in LEG
Aalsmeerderbrug - Op donderdag 
26 januari gaat de Alpha-cursus van 
start in de Levend Evangelie 
Gemeente. Deze cursus is voor 
iedereen die meer over het christelijk 
geloof wil ontdekken. Tijdens tien 
bijeenkomsten komen onderwerpen 
aan bod als: Is er meer? Wie is Jezus? 
Bidden, waarom en hoe? Elke avond 
begint om 19.00 uur met een maal-
tijd. Daarna is er een inleiding over 
een van de onderwerpen. In kleine 
groepjes wordt hierover vervolgens 
doorgepraat. De cursus is interactief, 
er is volop ruimte om vragen te 
stellen. De eerste avond vrijblijvend 
komen kijken, is mogelijk. 
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar info@leg.nl. Kijk voor 
meer informatie op www.leg.nl. 
De Alpha-cursus vindt plaats in de 
Levend Evangelie Gemeente aan de 
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. 

Computerinloop ook 
op dinsdagmiddag
Aalsmeer - De vrijwilligers van de 
computerinloop hebben besloten 
om met ingang van 17 januari naast 
donderdagochtend ook op dinsdag-
middag van 14.00 tot 16.00 uur 

Aalsmeer - Het buurtproject 
Besparen op Energie in de Hornmeer 
had afgelopen zaterdag 14 januari 
een echte natte start. Met de E-bus/
camper werd om 10.00 uur eerst 
door een deel van de wijk Hornmeer 
gereden. Met een luide scheepsbel 
werd om aandacht gevraagd. De 
avond ervoor waren in de wijk �yers 
over energiebesparen verspreid met 
daarbij een uitnodiging om naar de 
E-camper of het buurthuis te komen 
voor meer informatie. De bus werd 
na het rondje wijk geparkeerd op het 
terrein bij het zwembad. Mensen 
diep in hun capuchon en paraplu 
gedoken trokken aan de E-camper 
voorbij. Een paar bewoners uit de 
buurt hebben de initiatiefnemers wel 
kunnen spreken. Ze vonden vooral 

het initiatief erg goed, maar te nat 
om echt door te praten. Vanaf drie 
tot vijf uur kon iedereen ook in 
Buurthuis Hornmeer een bespaarge-
sprek houden met de energiecoa-
ches Theo en Jasper. Ze hebben 
enkele bezoekers aan bespaaradvies 
kunnen helpen. Komende zater-
dagen gaat de actie verder. Dan met 
afwisselend een e-bike door de 
straten. De bel zal de energiecoaches 
aankondigen. 
Het Buurt-bespaarproject in de wijk 
Hornmeer loopt tot en met eind 
maart. Wie op zaterdag (tussen 15.00 
en 17.00 uur) verhinderd is, kan op 
maandagavond het buurthuis aan de 
Dreef 1 binnen lopen. De vrijblij-
vende inloop voor bespaaradvies is 
van 19.30 tot 21.30 uur. 

Natte start project Besparen op 
Energie in wijk Hornmeer

beschikbaar te zijn voor vragen met 
betrekking tot problemen met 
computer, tablet, mobiel, laptop, enz. 
Het team zit voor inwoners zowel 
dinsdag als donderdag klaar in de 
bibliotheek aan de Marktstraat 19. De 
computerinloop op donderdag is van 
9.30 tot 12.00 uur.

Aalsmeer - Aanstaande zondag 22 
januari is de watertoren weer 
geopend voor  belangstellenden 
tussen 13.00 en 17.00 uur. Om 13.00 
uur is er allereerst de onthulling van 
een uniek voorlichtingsmodel, 
waarmee het vroegere systeem van 
de drinkwatervoorziening wordt 
uitgebeeld. De watertoren speelde 
hierin een belangrijke rol, omdat in 
deze toren de waterdruk werd gerea-
liseerd, die nodig was om het drink-
water tot aan de huizen en bedrijven 
te persen. Mede dankzij �nanciering 
vanuit het Rabo Coöperatiefonds, het 

Meerlandenfonds en de Gemeente 
kon dit model gemaakt worden door 
de Aalsmeerse �rma Klim Producties.
De onthulling zal worden gedaan 
door een vertegenwoordiger van het 
college van B&W. Uiteraard kan het 
model deze middag door iedereen 
bekeken worden. Bovendien kunnen 
de trappen beklommen worden om 
daarna vanaf de trans een fraai 
uitzicht te hebben over de weidsheid  
van Aalsmeer en verre regio.
De klim naar boven kost voor 
kinderen slechts 1 euro en volwas-
senen betalen 2 euro.

Slechtvalken in toren
Na deze zondagmiddag is er voor-
lopig even pauze wat de openings-
tijden van de watertoren betreft. 
Zoals gebruikelijk krijgen de slecht-
valken boven in de toren de kans om 
nieuw slechtvalk leven te creëren.
Afhankelijk van deze ontwikkelingen 
wordt bepaald,wanneer de water-
toren weer beklommen kan worden. 
De begane grond en eerste verdie-
ping blijven wel gewoon beschikbaar 
voor activiteiten. Kijk voor meerdere 
informatie op: 
www.aalsmeer-watertoren.nl.

Zondagmiddag watertoren open

Surfen tijdens de storm afgelopen 
zondagmiddag nabij de watertoren. 
Foto: Ria Scheewe

Aalsmeer – De Team NL Handbal-
heren hebben de Main Round op het 
Wereldkampioenschap bereikt. In de 
tweede poulewedstrijd werd zondag 
15 januari Noord-Macedonië met 
24-34 verslagen. Bij rust had de ploeg 
van bondscoach Sta�an Olsson een 
11-18 voorsprong. De eerste 
wedstrijd van het WK werd ook al 
winnend afgesloten. Op vrijdag 13 
januari was Oranje te sterk voor 
Argentinië en won ruim met 19-29 
(rust: 11-14). Afgelopen dinsdag-
avond 17 januari werd de poulefase 
afgesloten tegen Noorwegen. De 
TeamNL Handbalheren verloren deze 
wedstrijd nipt met 26-27 na overi-
gens een ijzersterke eerste helft. De 
rust ging TeamNL in met een 17-13 
voorsprong. Het lukte de ploeg in de 
tweede helft echter niet om deze 
voorsprong vast te houden. Dankzij 
de twee eerdere overwinningen is 
TeamNL wel door naar de hoofd-
ronde en deze start vandaag, 
donderdag 19 januari, om 15.30 uur 
met een duel tegen Qatar. Naast 
Qatar treft Oranje tijdens deze Main 

Round ook Duitsland (zaterdag 21 
januari om 20.30 uur) en Servië 
(maandag 23 januari om 18.00 uur).
Twee spelers van Green Park Handbal 
Aalsmeer maken deel uit van Team 
NL en ze doen het goed. Tegen 
Argentinië scoorde Je�rey Boom-
houwer twee keer, tegen Noord-
Macedonië zelfs vier maal en tegen 
Noorwegen maakte hij drie goals. 
Ook Samir Benghanem wist tijdens 
alledrie de wedstrijden het net te 
vinden. Hij blonk zelfs uit in de 
wedstrijd tegen Noorwegen door 
liefst vier tre�ers op rij te maken. In 
totaal maakte de cirkelspeler zes 
doelpunten, tegen Argentinië 
scoorde hij een maal en tegen 
Noord-Macedonië twee maal. Uiter-
aard zijn het bestuur en leden van 
Green Park Handbal Aalsmeer 
bijzonder trots op Je�rey Boom-
houwer en Samir Benghanem. Reken 
maar dat velen vandaag en de 
komende speeldagen voor de tele-
visie zitten en sommige van hen zelfs 
naar Katowice in Polen gaan om 
TeamNL aan te moedigen. 

WK Handbal: TeamNL met Samir 
en Jeffrey naar Main Round
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CONTACT EN OPENINGSTIJDEN GEMEENTE AALSMEER 
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan on-
line, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

OPENINGSTIJDEN RAADHUIS
ma, di, do 08.30-14.00 uur 
woensdag 08.30-19.30 uur
vrijdag 08.30-12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
ma t/m do 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.30 uur

CALAMITEITENTELEFOON
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 
0297-387575 

PLAN UW AFSPRAAK 
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis. Voor het aan-
vragen van documenten kunt u online een afspraak maken via 
www.aalsmeer.nl/afspraak of via 0297-387575.

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE 
OPENBARE RUIMTE DAT GEREPAREERD OF 
OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/�xi of de 
Fixi-app.

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

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 button 
“Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleg-
gen 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 bestuurssecreta-
riaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen 
naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van de wet-
houders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling 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. Inspreken 
kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker 
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 raadsvergadering. Let 
wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende ziens-
wijzen. 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.

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

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakin-
gen.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 om-
gevingsvergunningen 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 bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver-
plichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn 
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na 
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetre�ende persoon op de hoogte te stel-
len van zowel het voornemen als het besluit van zo’n status-
wijziging, 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, kin-
dertoeslag enzovoort.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum beschikking

Ciesielska L.E. 08-02-1972 11-01-2023
Ciesielski G.Z. 19-11-1962 11-01-2023

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
• uw naam en adres;
• de datum van uw bezwaarschrift;
• een omschrijving van het besluit waartegen u 

bezwaar maakt;
• waarom u het niet eens bent met ons besluit;
• uw handtekening;  
• zo mogelijk uw e-mailadres; 
• het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum voornemen

Nesen I. 26-09-1988 10-01-2023
Nesen D.M. 16-08-2016 10-01-2023
Nesen V.M. 06-10-2014 10-01-2023
Połowinko K.M. 30-08-1988 10-01-2023

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

AANKONDIGING TE VERWIJDEREN VAARTUIGEN 
VERBOD

De gemeente Aalsmeer constateert al enige jaren dat er gedu-
rende de wintermaanden steeds meer kajuitboten (motorbo-
ten en zeilboten) in het plassengebied onbeheerd blijven lig-
gen aan diverse eilanden en oevers. Op grond van artikel 5:26a 
van de APV is het ook voor rechthebbenden van de oever in de 
periode van 15 oktober tot 1 april verboden om met kajuitbo-
ten langer dan 48 uur achtereenvolgens aan of nabij de oevers 
ligplaats in te nemen, of te doen innemen, of toe te laten dat 
ligplaats wordt ingenomen. 

Dit verbod geldt niet voor kajuitboten die ligplaats hebben 
in jachthavens en jachtwerven gedurende die periode. Voor 
rechthebbenden van de oever waaraan de kajuitboot ligt 
geldt dit verbod eveneens niet in de periode van 1 april tot 15 
oktober. Daarbuiten wel.

Handhaving 
De gemeentelijke handhavers zijn gestart met een contro-
letraject op te lang afgemeerde kajuitboten. In eerste instantie 
delen zij waarschuwingen uit, die door middel van een brief 
op de boten wordt achtergelaten. De booteigenaren wordt 

dan de gelegenheid gegeven om hun boot weg te halen en 
af te meren op een legale plek. Mocht bij een tweede controle 
blijken dat de boot er nog ligt of op een andere illegale plek af-
gemeerd ligt, wordt een voornemen tot last onder dwangsom 
opgesteld. Mocht dat nog niet voldoende blijken, zal de last 
onder dwangsom opgesteld worden. Voor meer informatie 
over dit handhavingstraject voor te lang afgemeerde kajuitbo-
ten kunt u, bij voorkeur per email, contact opnemen met hand-
having.buitenruimte@amstelveen.nl. U kunt ook bellen met de 
gemeente Aalsmeer 0297-387575. 

Indien de eigenaar rechthebbende niet binnen twee weken re-
ageert op het artikel in de Nieuwe Meerbode zal de gemeente 
Aalsmeer de onvoldoende technische staat verkeerde vaartuig 
verwijderen op de aangetro�en locatie. En vernietigen aange-
zien de opslag kosten en de in bewaringstelling de waarde van 
dit vaartuig ruim overstijgen. 

Aangetro�en kajuitboot ter hoogte van de Helling num.64 
Aalsmeer. Deze boot is voorzien van een waarschuwing in het 
kader 5:26a op grond van artikel 5:26a van de APV.

Onderstaande boten liggen al meer dan 91 dagen in bewaring 
in het opslagdepot van de gemeente Aalsmeer locatie Uiter-
weg27A. Indien de eigenaar/rechthebbende niet binnen twee 
weken reageert op het artikel in de Nieuwe Meerbode zal ver-
wijdert de gemeente Aalsmeer onderstaande boten en biedt 
die ter vernietiging aan bij NV De Meerlanden..
- Bm zeilboot rood met een witte bovendek
- sportzeilboot wit 
- kleine blauwe zeilboot blauw wit genaamd Via Maris 
- stalen kajuit boot blauw wit zondermast 
- witte zeilboot met mast aluminium 
- polyester boot laag model 
- en een grijze rubberboot lek en half gezonken

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

RECTIFICATIE OMGEVINGSVERGUNNING, 
AANVRAAG ONTVANGEN
- Burgemeester Ho�scholteweg naast nr. 3-022 (sectie C, nr. 

7836), (Z22-101363), het bouwen van een bedrijfshal voor 
opslag van bloemen en planten en handel voor interieur 
beplanting . Toelichting:de aanvraag betreft geen verwer-
king (chemische verrichtingen) van bloemen en planten.

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.
- Koningsstraat 207, 1432 PM, (Z23-004774), het plaatsen 

van een container in een parkeervak van 20 maart t/m 7 
april 2023 

- Kudelstaartseweg 156, 1433 GN, (Z23-003817), het wijzi-
gen van de bestaande steigers 

- Herenweg 80a (Sectie D, nr. 7525), 1433 HB, (Z23-003472), 
het plaatsen van een 3 meter hoge geluidswerende schut-
ting om de geluidbelasting op de woning te verlagen en 
het daarvoor kappen van een 30 jaar oude coniferenhaag 

- Oosteinderweg 243, 1432 AT, (Z23-003390), het plaatsen 
van een koelcel aan de achterzijde van het hotel 

- Cyclamenstraat 47, 1431 RZ, (Z23-003297), het plaatsen 
van een container op een parkeerplaats voor de woning 
tot 30 maart 2023 

- Oosteinderweg 178, 1432 AR, (Z23-002681), het aanleg-
gen van een brug t.b.v. het parkeren van de auto in de tuin 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Kudelstaartseweg 115, 1433 GB, (Z22-078655), het bou-

wen van een (vergunningvrije) aanbouw aan de zijkant 
van de woning. Verzonden: 11 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:
- Meervalstraat (Sectie C, nrs. 7879 en 7881), (Z22-092037), 

het bouwen van 31 appartementen (De Tuinen van Horn-
meer). Verzonden: 16 januari 2023

- Aalsmeerderweg 283a en 283b (sectie B, nr. 9072), (Z22-
090668), het afwijken van het bestemmingsplan naar 
de bestemming Maatschappelijk voor een periode van 
maximaal 10 jaar ten behoeve van het openen van een 
tijdelijk(e) kantoor/praktijkruimte. Verzonden: 10 januari 
2023

- Baanvak 54, 1431 LL, (Z22-090227), het uitbreiden van de 
woning aan de zijgevel. Verzonden: 27 december 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:
- Oosteinderweg 32 en 40 en achter Uiterweg 54, 1432 AL, 

(Z22-074199), het dempen en compenseren van water, het 
verwijderen van een brug en het plaatsen van een nieuwe 
brug en in- en uitrit. Verzonden: 12 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:
- Uiterweg 19, 1431 AA, (Z22-093289), het kappen van een 

bijna dode beuk in de voortuin. Verzonden: 16 januari 2023
- Sierteeltstraat 113 t/m 125 (Sectie B, nr. 9945, 9662, 5067, 

10174, 7715, 7717, 7719, 6659 en 10545), (Z22-068716), 
het bouwen van een productstraat tweede fase en be-
drijfshallen (Royal FloraHolland doorontwikkeling Oost). 
Verzonden: 12 januari 2023

- Oranjestraat 1 (voorheen Oranjestraat naast 3, Sectie B, nr. 
6924), (Z22-075480), het bouwen van een woning. Verzon-
den: 10 januari 2023

- Karekietstraat 6, 1431 WP, (Z23-001679), het plaatsen van 
een container op een parkeerplaats voor de woning tot 10 
april 2023. Verzonden: 11 januari 2023

- Kamerlingh Onnesweg 124, 1433 LK, (Z23-000743), het 
plaatsen van een puincontainer voor de deur van 1 maart 
tot en met 1 mei 2023. Verzonden: 11 januari 2023

- Uiterweg 227 en 229, 1431 AG, (Z22-049395), het verbou-
wen en uitbreiden van een dubbel woonhuis. Verzonden: 
10 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 omge-
vings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Ambachtsheerweg (Sectie D, nr. 5194), (Z22-093252), het 

inrichten van een tijdelijk werkterrein voor een periode 
van 18 maanden ten behoeve van het aanleggen van een 
CO2 transportleiding.

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.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een we-
kelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij 
u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen 
kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U 
kunt de o�ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (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. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur 
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis 
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzen-
ding van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-
schrift 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 schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten 
de openingstijden inzage wil hebben en degene die monde-
ling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact op-
nemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving via tel. 020-5404911.



COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Januari en februari, het zijn 
maanden om er gauw doorheen te 
jassen. Mijn moeder zaliger riep op 2 
januari steevast: ‘op naar het voorjaar’. 
De oliebollen dampen waren nauwelijks 
opgetrokken en de kerstboom moest de 
deur nog uit. “Schei uit”, zei ik dan. “Het 
is nog maar net winter. We zijn nog lang 
niet aan de lente toe en je verjaardag komt ook nog.” 13 Januari was altijd de 
dag dat ik acte de presence mocht geven om te zorgen dat die verjaardag 
dan een gezellige middag werd. Haar vriendinnen, allemaal opgepropt in dat 
piepkleine kamertje stevig aan het pimpelen, glaasje port, glaasje witte wijn, 
glaasje Tia Maria. En maar lachen en schuine moppen vertellen. De gaskachel 
op vol vermogen, het was er steevast 27 graden. En ik tussen al die knieën en 
ginnegappende oude meiden door laveren met schalen vol happen. “Truusje 
(ze is me mijn hele leven Truusje blijven noemen) er staat ook nog haring in 
de koelkast, en kaas. Wil je dat nog even meenemen?” Alsof er nog niet 
genoeg te bikken was. Ik kreeg altijd vluchtgedrag in dat snikhete overvolle 
kamertje. Tot haar de 92e heb ik dat mogen doen. Nu zet ik op 13 januari een 
bosje bloemen op haar graf en steek een kaarsje aan in de kapel. Ik koester de 
herinneringen en ook de kreet: op naar het voorjaar. Want ik betrap me er op 
dat ik dat tegenwoordig ook denk. Ik ben al die nattigheid en chagrijnigheid 
zo zat. Alles is water en modder. Onder aan de dijk op de Vuurlijn is spontaan 
een complete vijver ontstaan waar een hele groep eenden in rond zwemt. 
Dat is dan wel weer een vrolijk gezicht. Maar de tuin is een zooitje en het huis 
ook, want drie keer per dag moeten de honden naar buiten, in de gietende 
regen, en vervolgens ook weer naar binnen. Het is me nog steeds niet gelukt 
om ze te leren poten te vegen. Emmer en dweil zijn constant stand-by in de 
bijkeuken. Als ik op internet op zoek ga wanneer het Blue Monday wordt, de 
chagrijnigste dag van het jaar, ontdek ik dat ik er middenin zit. Vandaar die 
sombere gedachten. Tijd voor ‘out of the box’ denken. Er is nog zat leuks te 
beleven. Om maar een voorbeeld te noemen: het 365 dagen project. Inmid-
dels meer dan 30 dagen oud en het loopt leuk. Elke dag een foto maken van 
een bepaald object is absoluut een uitdaging. Ik heb nog vier anderen weten 
te strikken om aan dit idiote plan mee te doen. Erik zet elke dag een in brons 
gegoten schoentje op de gevoelige plaat, Esther is op stap met mini papa-
gaaitje Hetty, Mandy sjouwt rond met de Kerstman en mijn zoon Johan 
neemt elke dag een brandweermannetje mee, als metafoor voor wat hij ook 
in real life doet: branden blussen en mensen redden. Voor hen zijn het alle-
maal attributen die in een handtas of jaszak passen, ik was zo verstandig om 
voor Harrie te kiezen, een haan van keramiek van het formaat kat. Ik heb een 
�inke tas nodig om hem te vervoeren. Maar dat mag de pret niet drukken. 
Eerst Harrie even tussen de tulpen, en dan ga ik met hem op zoek naar 
sneeuwklokjes. Regen of geen regen. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Blue Monday

Dynamic Gentlemen 
in Joppe
Aalsmeer - Zaterdagavond 21 januari is er 
weer live muziek in Joppe. Deze keer 
verzorgt de band Dynamic Gentlemen een 
optreden in het café in de Weteringstraat. 
De viermansformatie heeft al verschillende 
keren in Joppe gespeeld en brengt een 
energieke mix van klassieke en moderne 
rock, pop en funk. Meezingen en dansen 
mag! Het optreden begint rond 21.30 uur 
en de toegang is zoals altijd gratis!

O�ciële Mededelingen
19 januari 2023

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- De Waterlelie (Z23-003994) Beroepenfeest Veen en Amstel-

land op 4 april 2023, ontvangen 12 januari 2023
- Hoek Weteringstraat/Chrysantenstraat (Z23-005039) 

Koningsdag met springkussens, dj en als het lukt een 
zanger(es) op 27 april 2023, ontvangen 16 januari 2023

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:

- Oosteinderweg 387 (Z23-002478) Indian Hut, ontvangen 
7 januari 2023

LOTERIJVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Wet op de Kansspelen de volgende vergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Stommeerweg 35 (Z22-095267) Ter �nanciële ondersteu-

ning van clubactiviteiten op 26 mei 2023, verzonden 17 
januari 2023

GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende onthe�ng is aangevraagd.
In het kader van het Straatwerk van 28 februari t/m 3 maart 

2023, op het perceel de kruising van de Uiterweg en de Grun-
delweg (Z23-004864), ontvangen 12 januari 2023.
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. 
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst 
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. 
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en don-
derdagen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan via 
telnr. 0297-387575. Een ieder kan met betrekking tot deze 
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het betre�ende bestuursorgaan. Hoe 
u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.

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.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Molenpad, 

noordoostelijk deel nabij kruising met Kanaalstraat

TER INZAGE

t/m 23-02-23 ontwerp omgevingsvergunning en ont-
werpbesluit hogere grenswaarden geluid 
Dorpsstraat 133, Aalsmeer (Z22-030843)

t/m 23-02-23 verzoek tot geluidhinder onthe�ng (met 
de daarop betrekking hebbende stukken) in 
het kader van het Straatwerk van 28 februari 
t/m 3 maart 2023, op het perceel de kruising 
van de Uiterweg en de Grundelweg (Z23-
004864), ontvangen 12 januari 2023.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Oude Meer - Zaterdagmiddag 21 
januari is het podium van The Shack 
voor Chas, een unieke samenwer-
king tussen de twee topmuzikanten 
Stef Woestenenk en Charlie Hart. 
Een echte authentieke muzikale 
show met leuke verhalen en to�e 
liedjes. Stef Woestenenk is een graag 

geziene muzikant op het podium in 
The Shack, hij is de frontman van 
onder andere Claptunes. De uit 
Londen afkomstige Charlie Hart 
speelt al vanaf de vroege jaren 
zestig viool, gitaar, bas, piano, 
trekzak en zang bij diverse bands. 
Door de jaren heen speelde hij met 

Chas en AJ Plug in The Shack
 AJ Plug & Band zondag live in The Shack. Foto: Hans Schoo,

onder andere Eric Clapton, Pete 
Townshend, Charlie Watts, Ian Dury 
en Roger Daltrey. En zondag 22 
januari wordt het swingen met AJ 
Plug & Band in The Shack. De afge-
lopen jaren heeft de band nadruk-
kelijk van zich doen spreken op de 
vele podia ’s en festivals in Neder-
land en daarbuiten. Zangeres AJ 
Plug wordt gezien als één van de 
meest indrukwekkende blues-rock 
ladies die de Nederlandse blues rock 
en roots scène de laatste jaren heeft 
voortgebracht. Reden genoeg dus 
om deze voortre�elijke zangeres 
met haar evenzo voortre�elijke 
band aan het werk te zien 
aanstaande zondag in The Shack. 
Zowel zaterdag als zondag show-
time om 16.00 uur en entree 15 
euro. Reserveren is niet verplicht, 
maar wel mogelijk. Stuur dan een 
email naar info@the-shack.info. De 
concertmiddagen 29 januari, 4 en 5 
februari zijn uitverkocht. Kijk voor 
alle informatie en openingsdagen/
tijden op www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Aalsmeer - Samen met het Flower 
Art Museum organiseert de Stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer tevens 
klassieke concerten. Het nieuwe jaar 
start spetterend met Grupo del Sur 
op vrijdag 27 januari. Deze avond 
draait alles om de muziek van de 
beroemde componist Astor Piazzolla. 

Muziek rechtstreeks uit het hart. In 
de originele kwintetbezetting die 
Piazzolla beroemd maakte, vertolkt 
Grupo del Sur zijn muziek, met als 
doel van elk concert een onvergete-
lijke belevenis te maken. Grupo del 
Sur bestaat uit Matias Pedrana 
(bandoneon), Anne-Marie van de 

KCA Klassiek met Grupo del Sur 
in het Flower Art Museum

Grint (viool), Paul Hagenaars (gitaar), 
Robin El-Hage (piano) en Daniël 
Lehmann (contrabas). 
Het concert begint om 20.00 uur en 
vindt plaats in het Flower Art 
Museum aan de Kudelstaartseweg 1. 
Voor zowel de jazz-avond als de 
cabaret-voorstelling en het klassieke 
concert wordt aangeraden vooraf 
toegangskaarten te kopen en dit kan 
via de ticketshop op de website 
www.skca.nl. 

Zaterdag postzegel(ruil)beurs
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 21 januari gaan de deuren 
van het Parochiehuis om 09.30 uur open voor vroege 
vogels onder de postzegelverzamelaars en postzegelrui-
lers. De entree is gratis. Er kan weer heerlijk gesnu�eld 
worden in de ruim 75 stockboeken met daarin vijf euro-
cent zegels welke op de verenigingstafel te vinden zijn. 
Neem stockboek(en) met dubbele zegels mee om te 
ruilen, ook dat kan tijdens deze beurs. Op www.postzegel-
verenigingaalsmeer.nl is alle informatie te vinden over 
Postzegelvereniging Aalsmeer, evenals op de site de 
retourkavels van de laatste veiling te bekijken zijn. Op de 
ruilbeurs kunnen deze dan direct aangeschaft worden. Bij 
het Parochiehuis aan de Gerberastraat is volop parkeerge-
legenheid. Uiteraard is er ook weer een verloting met vele 
prachtige bloemen en planten. De ruilbeurs sluit om 15.00 
uur. Voor meer informatie over de beurs kan contact 
opgenomen worden met Gerboud via 0297-345231.

Crash Museum 
zoekt vrijwilligers
Aalsmeerderbrug - Het Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
Crash ‘40-’45 in het Fort bij Aalsmeer is op zoek naar vrij-
willigers en houdt op zaterdag 28 januari vanaf 12.00 uur 
een open dag voor belangstellenden. Door de vergrijzing, 
maar ook door de grootse toekomstplannen van Crash, 
heeft het huidige vrijwilligersteam nieuwe collega’s nodig. 
Vrijwilligers zijn inzetbaar op velerlei terrein, zoals rondlei-
ders, catering, ICT-specialisten, facilitaire dienst, handige 
klussers en nog veel meer. De werkzaamheden liggen 
voornamelijk in het weekend, echter niet elk weekend en 
in overleg. Er wordt een interne opleiding gegeven. 
Tijdens de open dag wordt informatie gegeven en krijgen 
de aanwezigen een korte rondleiding. Belangstelling? 
Aanmelden kan bij: Herman van Golberdinge (vrijwilli-
gerscoördinator): hermanvang@crash40-45.nl.
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AGENDA

DONDERDAG 19 JANUARI:
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u. Op 
dinsdag van 14 tot 16u.

* 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.

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout, 19.30 tot 22.30u.

* Kaarten bij Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat, 20u.

* Info-sessie over lopende ruimte-
lijke projecten door b&w in raad-
zaal vanaf 20u.

VRIJDAG 20 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.

* Bandbrouwerij voor kids in 
N201, Zwarteweg vanaf 19u.

* Bandbrouwerij met optreden  
Floodlines in N201 vanaf 20u.

* Poel’s Eye in Proosdijhal, Kudel-
staart. Inschrijven tot 20u.

* 1e editie Mijn Praam is Top in De 
Praam, Zijdstraat v/a 21u.

ZATERDAG 21  JANUARI:
* Postzegelruilbeurs in Parochie-

huis, Gerberastraat, 9.30-15u.
* Crash Museum in Fort bij Aals-

meer open, 10.30 tot 16.30u.
* Taxatiedag bij Dorcas winkel, 

Turfstekerstraat, 10 tot 15u.
* Chas live in The Shack, Oude 

Meer vanaf 16u.
* Jubileumfeest De Pretpeurders 

in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 
20.11u. Toegang: 16+

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

* Stijldansen bij Boogaard in Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 20.30u.

* Dynamic Gentlemen live in 
Joppe, Weteringstraat, 21.30u.

* Club N voor 18+ in N201, Zwar-
teweg, 22 tot 03u.

ZONDAG 22 JANUARI:
* Watertoren open voor publiek 

van 13 tot 17u.

* AJ Plug en band in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer 
vanaf 16u.

MAANDAG 23 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.

DINSDAG 24 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.

* Instuif voor jeugd 6-12jr. in De 
Bloemhof, Hornweg, 15.15 tot 
16.15u.

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

WOENSDAG 25 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.

* Nationale Voorleesdagen in 
bibliotheek met diverse activi-
teiten. T/m 4 februari.

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

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

DONDERDAG 26 JANUARI:
* Gedichtenavond in Bacchus, 

Gerberastraat. Thema: Vriend-
schap. Vanaf 20.30u.

VRIJDAG 27 JANUARI:
* Groep 8 Feest in N201, Zwar-

teweg van 19.30 tot 22.30u.
* KCA klassiek met optreden van 

Grupo Del Sur in Flower Art 
Museum vanaf 20u. 

ZATERDAG 28 JANUARI:
* Open dag voor nieuwe vrijwil-

ligers Crash Museum v/a 12u.
* Bingo bij De Zwarte Ruiter, 

Dorpsstraat vanaf 20u.

ZONDAG 29 JANUARI:
* Concertdienst Cama met 

zangeres Delise in buurthuis 
Hornmeer, Dreef. V/a 16u.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Wanneer de verwach-
tingen hooggespannen zijn, heb je 
ook heel wat waar te maken! Zondag 
15 januari, was er weer een zondag 
bij Bob en dit keer stonden Martijn 
Schok (piano) en Greta Holtrop 
(zang) met hun bandleden op het 
podium van de grote zaal in De Oude 
Veiling. Het werd een glansrijk 
succes! De middag begon met een 
mooie, spannende opbouw. Als 
eerste liet Martijn horen waarom hij 
internationaal zo bejubeld wordt. 
Vervolgens kwam de drummer 

achter de coulissen vandaan en werd 
het ritme al wat meer opgevoerd, 
nog meer virtuoze klanken volgden 
toen ook de basgitarist zich bij het 
duo aansloot en het kwartet ging 
helemaal los bij de komst van de 
saxofonist. De gespeelde nummers 
klonken steeds bekender in de oren 
van het publiek dat daarop gretig 
reageerde. 

De diva
En daar kwam Zij het podium op: De 
Diva! Brutaal, zelfverzekerd met een 
stem die imponeert. Greta is een 
theatervrouw, weet haar publiek in 

Zondag bij Bob met Martijn en 
Greta een glansrijk succes

Aalsmeer - Na enkele succesvolle 
try-outs op besloten feesten, gaat de 
Hobo String Band optreden voor hen 
die een avondje nostalgie willen 
beleven en voor hen die zin hebben 
in een dynamische en swingende 
presentatie. De Hobo String Band 
was in de jaren zestig en zeventig 
één van de leidende countrypop-
band van Nederland. Er werd 

gespeeld in jongerencentra, maar 
ook tijdens grote festivals en de deels 
Aalsmeerse band wist het publiek 
aan het dansen te krijgen in onder 
andere Paradiso en het Concertge-
bouw. Grondleggers van de Hobo 
String Band zijn Dick Kuin (zang, 
gitaar en banjo) en Leen Mulder 
(�ddle en mandoline) en de twee 
hebben zich omringd met de vijf top-

Optreden Hobo String Band in 
De Oude Veiling op 4 februari

muzikanten Joseph Custers 
(keyboard en zang), Jan Erik Hoeve 
(pedal steelgitaar, banjo en zang), 
Tristan Hupe (drums), Peter van Soest 
(bas en zang) en Sander de Vries 
(gitaar). 
Het zevental staat garant voor 
dezelfde positieve, sfeervolle en 
dampende sound van toen. Bekende 
nummers van weleer, waaronder 
‘Only A Hobo’ en ‘Drunken Sailer’ van 
de succesvolle LP ‘Dedicated to 
Fiedel’ zullen klinken, maar ook 
nieuwe, toegankelijke Americana 
nummers zijn in het repertoire opge-
nomen. De Hobo String Band is te 
zien en te horen op zaterdag 4 
februari in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. De aanvang is 20.30 uur 
en de toegang bedraagt 10 euro per 
persoon. Kaarten zijn (alleen 
contante betaling) te koop in de 
muziekwinkel van Leen (Stage Music 
Shop) in de Schoolstraat en bij De 
Oude Veiling. Er is plaats voor maxi-
maal 120 persoon. Bent u/jij erbij? 
Twijfel niet te lang, want de animo is 
groot. Na de eerste aankondiging op 
Facebook werden gelijk al heel wat 
kaarten gereserveerd. 

Foto: www.kicksfotos.nl

een oogwenk voor zich te winnen. Zij 
is in staat om op een zeer natuurlijke 
manier precies dié aandacht te 
schenken waarop zoveel prijs wordt 
gesteld. Durft rauw te zingen maar 
kan ook ontroeren bij songs die haar 
zeer na aan het hart liggen en 
waarmee zij dierbare musici eert. Dat 
het kwintet elkaar door en door kent 
komt het spelplezier hoorbaar ten 
goede. Er is aan een halve noot 
genoeg om elkaar feilloos aan te 
vullen en de zaal van de stoelen te 
krijgen. Het werd zingen en swingen. 
Voor Greta en Martijn was dit een 
thuiswedstrijd: “Wij hebben genoten 
van jullie.” Dat dit was geheel weder-
zijds was gaf het ‘We will meet again 
some sunny day’ aan toen dansend 
en zwaaiend met prachtige rozen 
deze geslaagde middag werd afge-
sloten Het kwintet had de zaal ‘plat’ 
gekregen. 

Zondag 5 februari 
Gelukkig hoeven de fans van Zondag 
bij Bob dit keer niet meer zo lang te 
wachten, want zondag 5 februari 
staat er opnieuw een mooie middag 
van hoog niveau te wachten. The Hi 
Stakes mogen dan minder bekend 
zijn dan Martijn en Greta, maar zij 
gaan zeker ook zorgen voor een 
muzikaal hoogstandje. Kaarten voor 
deze voorstelling zijn nog verkrijg-
baar bij wijnhandel Wittebol in de 
Ophelialaan. 

Leimuiden - Op zondag 22 januari 
speelt barokensemble Valiante samen 
met baritonzanger Yuichi Sakai in de 
Dorpskerk van Leimuiden. Klavecimbel-
speler Leonardo Valiante was in 2017 
voor het eerst te gast in de Dorpskerk 
en werd enthousiast ontvangen. Deze 
keer neemt hij een groep getalenteerde 
bevriende musici mee, allen verbonden 
(geweest) aan het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag. Het ensemble 
bestaat uit Leonardo Valiante (klave-
cimbel), James Hewitt (viool), Julia Dolz 
Martinez (cello) en Yuichi Sakai 
(bariton). Voor het eerst is er dus ook 

een zanger te gast bij de Dorpskerkcon-
certen! Op het programma staan onder 
andere werken van Bach, Scarlatti en 
Händel. Laat je meevoeren naar de 
periode van Bach, het ontstaan van de 
opera en ongekende virtuositeit. Het 
concert begint om 13.00 uur en vindt 
plaats in de Dorpskerk in Leimuiden 
(Dorpsstraat 51). Kaarten à 10 euro 
(kinderen 5 euro) zijn te verkrijgen bij 
de Gemakswinkel in Leimuiden (Dokter 
Stapenséastraat 8) of aan de deur 
zolang de voorraad strekt. Meer infor-
matie op de website van 
www.dorpskerkconcerten.nl

Barokensemble met bariton in 
de Dorpskerk van Leimuiden

Weer Popprijs voor 
bands en acts
Aalsmeer - Ook dit jaar wordt 
de Popprijs van Amstel- en 
Meerlanden gehouden. De 
Popprijs biedt bands en acts uit 
de omgeving Amstel- en Meer-
landen de kans om hun talenten 
te ontwikkelen. De deelnemers 
maken hierbij kans op een 
prachtig prijzenpakket en 
natuurlijk de eeuwige roem. De 
voorrondes van de Popprijs 
vinden plaats in N201 Aalsmeer 
en de �nale in P60 Amstelveen. 
Kijk voor meer informatie en 
inschrijven op www.p60.nl.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

>

>
VEEL

Gitaren en
basgitaren

DIVERSE NIEUWE
muziek(les)

boeken
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Aalsmeer - KCA heeft zin om u weer 
te zien in het theater! Ook de 
artiesten staan te trappelen om u de 
komende maanden mooie avonden 
te bezorgen in ‘theater’ Bacchus. Het 
cabaret-seizoen start aanstaande 
zaterdag 21 januari met een heel 
uitzonderlijk cabarettalent: Thjum 
Arts. En daar kunt u bij zijn voor de 
uitzonderlijk lage prijs van 10 euro 
per ticket. Reserveer dus snel kaartjes 
in de Ticketshop van KCA op skca.nl. 
In 2020 stond Thjum Arts in de �nale 
van het Leids Cabaret Festival wat 
zijn carrière als aanstormende thea-

termaker, regisseur en theaterdocent 
geen windeieren heeft gelegd. In zijn 
eerste avondvullende voorstelling 
‘Tijdloos Genot’ speelt Thjum een 
anti-held en dat doet hij met verve. 
Met zijn intelligente grappen kiest hij 
de route van het understatement. 
“Thjum brengt een droogkomische 
performance”, schrijven anderen over 
hem. En dat staat garant voor een 
heerlijk avondje cabaret bij KCA in 
cultureel café Bacchus aan de Gerbe-
rastraat. De voorstelling begint om 
20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 uur. 
Kijk voor informatie en kaartverkoop 

Cabaretier Thjum Arts bij KCA in 
Bacchus: Entree 10 euro! 

Thjum Arts: Tijdloos Genot.
Foto: Lieke Bilderman

Kudelstaart – Carnavalsvereniging De 
Pretpeurders bestaat 55 jaar en dat 
gaat gevierd worden. Een speciaal jaar 
voor Kudelstaart, want 5 x 11 (het 
gekkengetal dat hoort bij carnaval) jaar 
geleden is de vereniging opgericht 
door de toenmalige pastoor Van Dijk in 
samenwerking met Stichting Het Gilde 
(jeugd en welzijn). Het doel was met 
carnaval een ontmoetingsplaats 
creëren voor jong en oud voor Kudel-
staart en omstreken. En dat is meer dan 
gelukt, want mede door de vele vrijwil-
ligers en sponsors is de vereniging 
uitgegroeid tot iets waar men trots op 
mag zijn. De carnavalsvereniging is niet 
alleen actief met de organisatie van het 
jaarlijkse carnaval, maar organiseert of 
helpt mee aan het Sinterklaasfeest, Sint 
Maarten, Beachvolleybal en meer. Zeg 
je feesten in Kudelstaart, dan zeg je 
Pretpeurders. 

Receptie en feestavond
Zaterdag 21 januari vinden de festivi-
teiten in Dorpshuis ‘t Podium plaats 
rond het jubileum. Vanaf 18.45 uur is er 
een receptie voor de Prins en zijn 
gevolg, ereleden, leden van verdien-
sten, oud-leden, oud-prinsen en –prin-
sessen en genodigden. Daar zullen 
ongetwijfeld vele herinneringen uit al 

die jaren opgehaald worden. Vanaf 
20.30 uur gaan de beentjes van de 
vloer tijdens de feestavond die voor 
iedereen vanaf 16 jaar toegankelijk is. 
Het blijft feest tot in de late uurtjes 
door de muziek van DJ Ronald 
Wegbrands en optredens van Tiam en 
de Hete Mannen.

Verdraaid leuk carnaval
Met deze feestavond wordt meteen het 
carnavalsseizoen 2023 goed ingeluid. 
Dit jaar is het thema ‘een verdraaid leuk 
carnaval’, waarbij alles dus omgedraaid, 
verdraaid of andersom kan zijn. Vanaf 
donderdagavond 16 februari barsten 
de activiteiten in het Dorpshuis los, met 
als start de spelletjesavond voor de 
optocht. Daarna zijn onder andere de 
scholen aan de beurt, het kindercar-
naval, kinderoptocht, Prinsenbal, grote 
optocht, fruitbakjes rondbrengen, 
bezoek aan de ‘jeugd van vroeger’, 
Blaauwe Maandag en het seniorenbal.

‘Onbeperkt Carnaval’
Nieuw dit jaar is op de vrijdagmiddag 
het ‘Onbeperkt Carnaval’ dat in samen-
werking met Stichting Dag van je Leven 
wordt georganiseerd, waarbij mensen 
met een verstandelijke beperking hun 
eigen feestje krijgen.

De Pretpeurders bestaat 55 jaar: 
Zaterdag receptie en feestavond

Aalsmeer - Op zaterdag 21 januari 
opent Cultuurpunt Aalsmeer van 
16.00 tot 17.30 uur haar deuren voor 
een tentoonstelling van de Foto-
groep Aalsmeer. De leden exposeren 
diverse werken in de foyer van De 
Oude Veiling in de Marktstraat. Foto-
groep Aalsmeer is een groep met 
enthousiaste amateurfotografen uit 
Aalsmeer en omgeving, die in club-
verband hun passie voor fotogra�e 
op een hoger niveau proberen te 
tillen. Om de week wordt op maan-
dagavond gewerkt op de zolder van 
het Cultuurpunt. Tijdens de laatste 
praktijkavond in 2022 stond een 
workshop stilleven in de stijl van 

oude meesters op het programma. 
De leden kregen de opdracht om een 
stilleven te maken met behulp van 
verlichting, huisraad, statieven en 
camera’s. Tijdens de expositie zijn 
foto’s te zien van Jaap Aartman, 
Margot Aartman, Petra van Dijk, 
Lucia van der Heijden, Marinus van ’t 
Hof, Ton Horstman, John Kochen, Jan 
Kohl, Adrie Kraan, Anton Kuckartz, 
Ton van der Laarse, Willem Eveleens 
Maarse, Anton van Overveld, Erik de 
Rijk, Ria Scheewe, Rob Schipper en 
Bram van der Wie. Een kijkje nemen 
kan tot en met eind maart. Alvast een 
kijkje nemen en kennismaken kan op 
www.fotogroepaalsmeer.nl. 

Expositie Fotogroep Aalsmeer

Door Joke van der Zee

Aalsmeerderbrug – Forten zijn 
populair. De Stelling van Amsterdam 
telt 46 verdedigingswerken en 
diverse daarvan zijn te bekijken en/of 
te bezoeken. Mensen hebben oog 
voor de historie van deze bijzondere 
verdedigingswerken. Er zijn wandel- 
en �etsroutes die langs meerdere 
forten voeren en de robuuste bouw-
werken hebben vandaag de dag 
uiteenlopende functies: zo zijn er 
forten met een culturele en horeca-
bestemming, andere zijn museum 
geworden. Het fort bij Aalsmeer, 
zoals het fort aan de Aalsmeerderdijk 
in Aalsmeerderbrug o�cieel heet, is 
er zo een. 

‘Leer niet te vergeten’
Het Crash Luchtoorlog en Verzetsmu-
seum ’40-’45 herbergt niet alleen 
brokstukken van in de omgeving 
gecrashte vliegtuigen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, maar er is ook 
veel informatie te vinden over de 
oorlogstijd zelf. Een tijd waarin er ook 
in Haarlemmermeer verzet bestond. 
De verhalen daarover – niet zelden 
met zeer verdrietige a�oop – zijn te 
lezen in het fortmuseum. Verhalen 
over gewone, maar dappere verzets-
mensen. Verhalen vormen ook het 
motto van Crash: ‘Leer niet te 
vergeten en vergeet niet te leren’. Er 
valt ook veel te leren van een rondlei-
ding in het fort. Zaterdag 7 januari 
werden ze gehouden en er kwamen 

veel belangstellenden op af. In een 
aantal groepen werd door enthousi-
aste rondleiders, vrijwilligers met 
enorm veel kennis over het fort, 
verteld over de functie die forten 
vroeger hadden. 

Verdedigingswerken
Er bestaan tal van boeken die precies 
uit de doeken doen wanneer forten 
in ons land werden gebouwd, wat 
hun functie was en de reden waarom 
ze eigenlijk nooit zijn gebruikt. Maar 
een rondleiding vertelt zoveel meer. 
Het leuke is: je kunt ook vragen 
stellen. Daarnaast beleef je het heel 
anders als je in een donker ‘hol’ die 
het fort eigenlijk is beseft hoe 
soldaten hier vroeger de tijd door-
brachten. Daar kan geen boek 
tegenop. Bezoekers kregen eerst 
algemene uitleg over de forten. Ze 
zijn in een ring rond Amsterdam 
gebouwd, op 15 tot 20 kilometer 
afstand van de stad. Destijds – rond 
1900 – was de Nederlandse hoofd-
stad het belangrijkste om te verde-
digen. Niet omdat daar ‘de rijken’ 
woonden (die juist de stad uittrokken 
naar landgoederen), maar 
Amsterdam was het handelscentrum 
van ons land. Alle verdedigings-
werken werden neergezet met een 
tussenruimte van zo’n 4 kilometer. 
Forten werden soms afgewisseld met 
‘batterijen’. Kanonnen moesten de 
vijand in nevelen hullen wanneer die 
toe zou slaan tussen verdedigings-
werken door; ze vormden een sein 

Veel animo voor rondleidingen 
in het Fort bij Aalsmeer

naar het nevenstaande fort. Uiter-
aard was er binnen de betonnen 
muren ook geschut aanwezig. In fort 
Aalsmeer namen de rondleiders de 
groep mee om te tonen waarvan-
daan geschoten kon worden. 
Natuurlijk was de belangrijkste 
‘afweer’ het onder water zetten van 
het land voor de forten. Of erachter, 
want de voorkant – zo leerden 
bezoekers – was juist naar de hoofd-
stad gericht, de binnenkant van de 
ring. De achterzijde van het fort 
bestaat uit een zandheuvel die het 
bouwwerk beschermt. Het onder 
water zetten, ook wel inundatie 
genoemd, moest ervoor zorgen dat 
de vijand niet te paard maar ook niet 
per boot richting de hoofdstad kon 
oprukken. In dit kader heeft fort 
Aalsmeer iets unieks: de dubbele 
schutsluis die werd gebruikt als 
inlaat voor water, en als doorvoer-
haven voor de scheepvaart. 

Bescherming
Eenmaal weer terug binnen de 
muren van het fort werd duidelijk 
waarom gevraagd werd een zaklamp 
mee te nemen. Aardedonker zijn 
sommige vertrekken, waar zomaar 
40 mensen in zaten. Slaapzalen, de 
keuken, opslagruimten en de schiet-
gaten naar buiten… het maakte alle-
maal indruk. Toegegeven: forten zijn 
begin 20e eeuw afgedankt, ‘inge-
haald’ door vliegtuigen die in de 
Eerste Wereldoorlog werden ingezet 
om de vijand te bestrijden. Toch 
hebben ze wel dienstgedaan als 
onderkomen, zoals tijdens de mobili-
satie van de Eerste Wereldoorlog, 
toen fort Aalsmeer werd bemand 
door circa 280 man. Toch een 
behoorlijke grote groep mensen die 
zich beschermd hebben gevoeld 
door de dikke betonnen muren. 
Gelukkig kan dit fort bescherming 
blijven bieden aan het verhaal over 
de Tweede Wereldoorlog, kracht 
bijgezet door brokstukken, infor-
matie en niet in het minst door rond-
leiders die historie levend houden.
Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 
460, Aalsmeerderbrug. Tel. 0297-
321408, zie ook: www.crash40-45.nl.

op www.skca.nl. Of koop kaartje(s) 
aan de kassa (gepast of per pin). Let 
wel: op is op. 

Foto’s van leden van Fotogroep Aalsmeer

Prins Richard met zijn gevolg en jeugdprins en jeugdprinses in 2022. 
Foto: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeer - Het Bindingkoor heeft 
een nieuwe dirigente. Met Annelies 
Smit heeft het koor een ervaren en 
hooggekwali�ceerde dirigente 
gevonden. Annelies dirigeert nog 
twee andere koren en een amateur 
symfonieorkest in Haarlem en ze 
vindt het leuk een nieuwe uitdaging 
aan te gaan in Aalsmeer. Met het 
Bindingkoor gaat ze werken aan 
stemtechniek, stemvorming, koor-
klank, balans en zuiverheid. Tevens 
wil ze nieuwe stukken instuderen 

met behoud van liederen uit het 
bestaande repertoire. Het Binding-
koor kan nog versterking in alle 
stemgroepen gebruiken. Geïnteres-
seerden worden van harte uitgeno-
digd een keer de repetitie bij te 
wonen en mee te zingen. Het 
Bindingkoor is een gemengd koor 
met een gevarieerd repertoire van 
klassiek tot populair. De repetities 
zijn op donderdagavond van 19.45 
tot 21.45 uur in de Doopsgezinde 
Kerk , Zijdstraat 55. 

Nieuwe dirigente Bindingkoor

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Ernst Geldof heeft een passie voor hout, op zijn Instagramac-
count: morethanwood.nl is te zien wat voor prachtige dingen hij maakt. 
Maar in feite is zijn beroep vakdocent lichamelijke opvoeding aan het 
HWC in Amstelveen. 

Altijd al de ambitie gehad om voor de klas te staan? 
“Dat is een beetje zo gegroeid, in havo 5 zei mijn gymleraar: je beweegt 
heel makkelijk, ga eens bij de open dagen van de ALO kijken. Dat heb ik 
gedaan en ik ben de opleiding in Amsterdam gaan volgen. Het was een 
geweldige tijd; vier jaar lang sporten, elkaar helpen, met onderwijs kennis 
maken en stagelopen op het HWC. Daar kon ik na het afronden van mijn 
studie komen werken in een deeltijdbaan, met als voorwaarde dat de 
lessen zowel in het Engels als Nederlands gegeven werden. Ik was ook de 
activiteitencoördinator van het tweetalig onderbouwteam en organi-
seerde onder andere de reizen en uitwisselingen naar verschillende 
landen. Daar ben ik mee gestopt toen mijn leven een andere richting uit 
ging; de kinderen kwamen en mijn vader overleed plotseling.”

Wanneer kwam die passie voor hout in beeld? 
“Mijn vader was beeldhouwer en had een grote blokhut in de tuin waar 
hij werkte en ook les gaf. Ik zag als kind die bedrijvigheid en hoe leuk het 
is om iets met je handen te maken, alleen had ik niet zoveel met steen en 
helaas heb ik nooit iets samen met hem gemaakt. Na zijn overlijden 
hebben we de boel opgeruimd en als een soort rouwverwerking ben ik 
met hout bewerken begonnen op diezelfde plek. Ik zag een �lmpje van 
houtdraaien en dacht: dit is tof, in een paar uur tijd maak je iets. Iets dat je 
vast kunt houden, weg kunt geven of gebruiken. In het onderwijs is nooit 
iets echt af, je bent veel aan het sturen, helpen, coachen, zorgen dat 
kinderen plezier hebben in bewegen. Maar ze zeggen na a�oop ‘dag 
meneer, dank voor de les’ en vertrekken weer. Ik had sterk de behoefte 
iets te maken dat ‘af’ was. Het mooie van hout is, dat het altijd beschik-
baar is en ook altijd in de buurt. Bomen worden ziek, moeten gekapt 
worden of vallen om bij een storm. Ik zit in een groep met bomenrooiers 
en mensen die iets met hout willen. Als er een boom gekapt wordt krijg ik 
een berichtje: kom je hem ophalen?“

En wat maak je ervan? 
“Ik ben begonnen om objecten op verzoek te maken en leg mensen altijd 
uit wat er allemaal moet gebeuren voordat die schaal of vaas op tafel 
staat. Ik help soms met het zagen van de boom, ik haal hem op en kijk of 
hij geschikt is om er iets van te maken. Zonder barsten draai ik eerst ruw 
een object uit nat hout dat ik daarna minimaal een jaar wegzet en in die 
periode wel vijf keer weeg om te kijken of het gewichtsverlies is gestopt, 
want pas op dat moment is het hout in balans en kan ik het in het 
gewenste model draaien en verder afwerken. Als de schaal geolied is, 
duurt het nog een maand voordat het product naar zijn eindbestemming 
gaat. De dingen die ik maak, koop je voor je leven en zijn niet te verge-
lijken met schalen die voor een paar tientjes bij een grote verkoopketen 
liggen. Het mooie is dat ik met lokaal hout werk, er hoeft geen hout uit de 
tropen voor te worden geïmporteerd.” 

Wat zijn verder je plannen? 
In goed overleg heeft het HWC mij een half jaar onbetaald verlof gegund 
en ben ik sinds oktober vorig jaar fulltime met houtbewerken bezig. Het 
geeft voldoening en er zit veel tempo in. Ik kan tegen veel kansen ‘ja‘ 
zeggen terwijl ik daarvoor eerst maar weinig tijd had naast het werk en 
het gezin. Nu is er tijd om mij te verdiepen in het ‘maken’ en ook in het 
ondernemen wat daarbij komt kijken. Straks zal ik keuzes moeten maken 
hoe ik lesgeven en houtbewerken ga combineren. Ik weet nu al dat het 
hout mij niet meer los gaat laten en ik iedereen wil laten zien wat er kan 
met dat mooie inlandse hout. Ik onderzoek op dit moment onder andere 
de richting van urnen van hout. Een mooie en betekenisvolle tak waar 
kennis en kunde voor nodig is. Als ik ’s morgens in mijn schuurtje achter 
mijn draaibank stap denk ik: O, ik mag weer. Ik word er zo blij van.” 

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Lenneke Heijjer, zij werkt bij het Cultuurpunt. 

Ernst Geldof: “Het hout gaat 
mij niet meer loslaten”

Aalsmeer - Zaterdag 21 januari is het 
weer tijd voor het maandelijkse 
programma ‘DownTown Radio’. 
Tussen 14.00 en 15.00 uur is Prins 
Richard van carnavalsvereniging De 
Pretpeurders uit Kudelstaart te gast 
en hij komt, samen met zoon Rick die 
zichzelf als ‘hulpprins’ heeft 
benoemd, vertellen over het Onbe-
perkt Verdraaid Leuk Carnaval dat 
vrijdag 17 februari samen met Stich-
ting Dag van je Leven in het Dorps-
huis Kudelstaart wordt georgani-
seerd. Dit speciale feest voor mensen 
met een verstandelijke beperking 
wordt voor de eerste keer groots 
gevierd. Ook Jamilla uit Ouderkerk 
komt naar de Aalsmeerse radiostudio 

en met haar gaan programmamakers 
Dennis en Ilse in gesprek over van 
alles en nog wat. 

Herhaling ‘Echt Esther’
Donderdag 19 januari een herhaling 
van ‘Echt Esther’. Vanaf 19.00 uur kan 
geluisterd worden naar de uitzen-
ding met Gilbert Themen en Aletta 
van Oostveen.

Gedichtendag bij ‘That’s Life’
Donderdag 19 januari is er tussen 
20.00 en 22.00 uur weer een uitzen-
ding van ‘That’s Life’. 
De Stichting Kunst en Cultuur Aals-
meer organiseert op donderdag 26 
januari weer de gedichtendag met 

Prins Richard en hulpprins Rick 
te gast in ‘DownTown Radio’

 Prins Richard van De Pretpeurders en zoon Rick te gast bij ‘DownTown Radio’.

een avond vol poëzie in Bacchus. In 
de uitzending komt de werkgroep 
bestaande uit Marijke Haremaker, 
Joke van der Zee en Marcel Harting 
een voorproe�e geven. Er doen 21 
deelnemers mee en Marga Kurk, Bep 
Schagen en Jan Millenaar zijn uitge-
nodigd om een gedicht voor te 
dragen in de radiostudio. Ook is er 
live muziek door Ninalynn met 
Americano muziek.

Toen en nu in ‘Door de Mangel’
In ‘Door de Mangel’ was schakende 
fotograaf Mladen Čiček te gast. Hij 
vertelde dat hij zijn vrouw leerde 
kennen in voormalig Joegoslavië en 
voor haar naar Aalsmeer kwam. 
Naast zijn werk in de ICT, is hij fervent 
fotograaf. Zijn opvolger in de talk-
show wordt de geboren en getogen 
Aalsmeerder Johan den Dekker. 
Mladen wil graag weten hoe Johan 
het Aalsmeer van toen en nu ervaart. 
Het antwoord op deze vraag en meer 
is maandag 23 januari vanaf 19.00 
uur te horen. 

AA bij ‘RAP’
Volgende week woensdag 25 januari 
is bij ‘Radio Aalsmeer Politiek’ Judith 
Keessen, fractievoorzitter van AA, te 
gast. En indien daartoe aanleiding is 
ook vertegenwoordigers van een 
andere partij. 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 de website
 www.radioaalsmeer.nl. 

Inlichtingen en reacties zijn welkom 
via bindingkoor@gmail.com 

Aalsmeer - “Terugkijken is best wel 
eens leuk. Waar lag mijn ambitie om 
twee en twintig jaar geleden het 
voorzitterschap van de Videoclub 
Aalsmeer op me te nemen. Het moest 
er in mijn ogen wel toe doen. De club 
moest er iets aan hebben en zelf 
wilde ik er ook plezier aan beleven.” 
Aan het woord de scheidend voor-
zitter Gerard van Schie, woonachtig in 
Heemstede die tijdens de recent 

Voorzittershamer van Videoclub 
Aalsmeer in andere handen

 Henk Westerhof (links) krijgt 
voorzittershamer uit handen van 
Gerard van Schie.

In Henk Westerhof heeft de Videoclub 
Aalsmeer een nieuwe voorzitter. Aals-
meerder in hart en nieren, die met zijn 
jarenlange ervaring als �lmer, docent 
en lid van de programmacommissie 
als geen ander weet waarom leden 
elke keer weer de clubavonden 
bezoeken. 

Doe-avonden
Populair bij de leden zijn de doe-
avonden. Geen �lms kijken, maar zelf 
aan de slag met camera, licht en 
geluid. Ontdekken wat er wel of niet 
mogelijk is. Maandag 23 januari staat 
wederom een dergelijke avond op de 
planning over het gebruik van de 
Green Screen technologie. Leden 
gaan daadwerkelijk aan de slag met 
�lmen voor het groene scherm. Met 
dat opgenomen beeldmateriaal gaat 
men thuis aan de slag met de eigen 
computer en montageprogramma 
om een mix te maken met andere 
achtergronden. Een thuisopdracht om 
de vaardigheid van het monteren 
vergroten. De avond begint om 20.00 
uur. Belangstelling en wil je daarbij 
zijn om eens de sfeer te proeven? 
Meld je dan aan bij de secretaris 
Susan Griekspoor via: 0297-327490 of 
per mail: susangriekspoor@gmail.com

gehouden algemene ledenvergade-
ring de voorzittershamer overdroeg 
aan medeclublid Henk Westerhof. Van 
Schie: “De Videoclub zat in het jaar 
2000 met fotogra�e en �lm volop in 
de digitale omslag. Het ging allemaal 
zo snel. Als je wat had aangeschaft, 
kon je bij wijze van spreken een jaar 
later alweer opnieuw beginnen. We 
leefden in een snelle tijd, waarbinnen 
technische hoogstandjes en vernieu-
wingen haast niet bij te houden 
waren. Mijn credo als kersverse voor-
zitter was dan ook: ‘Samen creatief op 
de snelweg naar digitaal’. Of dit voor 
de een al werkelijkheid was en voor 
de ander pas over enkele jaren 
maakte mij niet uit. Als de helpende 
hand er maar was om de ander over 
de drempel te zetten. Een mooie 
uitdaging. In die twee en twintig jaar 
voorzitterschap heb ik daar geloof ik 
wel invulling aan kunnen geven. We 
hebben kennis vergaard, zijn crea-
tiever geworden en de helpende 
hand is gebleven. Dat heb ik natuur-
lijk niet alleen gedaan. We hebben het 
samen gedaan. Hoe mooi is dat.” 



Dit is waarom een tijdelijk 
dieet zinloos is

Op het juiste gewicht blijven? Veel mensen kiezen voor een dieet en houden dat vol tot 
ze het gewenste gewicht bereikt hebben. Maar als je daarna terugvalt in dezelfde eetge-
woonten, hee� dat geen zin. Het is de bedoeling dat je jouw eetpatroon definitief wijzigt 
en dit tot in lengte van jaren volhoudt. Het advies luidt dan ook om niet radicaal een heel 
ander eetpatroon te gaan volgen, maar bepaalde slechte eetgewoonten aan te pakken 
door bewust te kiezen voor een alternatief.

januari 2022

ongeveer de hel� van alle Nederlanders 
probeert om af te vallen, terwijl het 
percentage mensen met overgewicht nog 
steeds stijgt.

Probeer bij het afvallen niet te ver door 
te slaan. Natuurlijk is het goed om 
bijvoorbeeld meer te gaan sporten, maar als 
je dat niet gewend was, is het lastiger vol te 
houden als je de frequentie te ver opvoert. 
Voor iemand die nooit sport, is het heel 
goed om voortaan eens in de week naar een 
sportschool te gaan. Misschien kun je er op 
termijn zelfs twee keer van maken. Maar 
als je een paar maanden elke avond gaat, 
ben je het na verloop van tijd zat en stop je 
er misschien weer mee. Met eten werkt het 
precies zo. Vervang eens een portie chips 
door een handje ongebrande noten. En kies 
voor volkorenbrood in plaats van witbrood. 

Laat eens wat vaker vlees achterwege en 
neem in plaats daarvan kikkererwten. 
Het voorkomen van stress is ook belangrijk 
als je wilt afvallen. Zolang je voortdurend 
blootgesteld wordt aan stressvolle situaties, 
werkt je hormoonhuishouding het verliezen 
van lichaamsgewicht tegen. Je lichaam en 
geest moeten in balans zijn voor het meest 
optimale resultaat. Sowieso geldt overigens 
dat afvallen steeds lastiger wordt, naarmate 
de lee�ijd vordert. Op hogere lee�ijd gaat 
onze stofwisseling minder snel, maar je 
kunt dit zelf beïnvloeden door voldoende 
in beweging te blijven. Veel beweging leidt 
tot een hogere vetverbranding en daarmee 
voorkom je dat je steeds zwaarder wordt. 
Breng ook je dagelijks ritme in harmonie 
door jezelf voldoende nachtrust te geven. Al 
deze factoren leveren een bijdrage aan een 
gezond gewicht.

Griepgolf niet veel 
hoger dan voorheen

Gember: 
wel of niet gezond?

Minder stoken is 
eigenlijk best gezond

De eetwissels uit de landelijke campagne 
van het Voedingscentrum sluit hier goed 
op aan. Ze sorteren op de lange termijn 
meer e�ect dan een dieet, dat meestal 
slechts tijdelijk is. Door jezelf aan een dieet 
te onderwerpen, val je weliswaar in de 
meeste gevallen snel af, maar de valkuil 

schuilt in het feit dat je jezelf hiermee in 
de meeste gevallen te veel ineens ontzegt. 
Het gevolg is dat je blij bent dat je door die 
zware periode heen bent gekomen en je al 
snel weer de neiging krijgt om ongezonde 
dingen te gaan eten. Een duidelijk indicatie 
dat we niet goed bezig zijn, is het feit dat 



Minder stoken is eigenlijk 
best gezond

Van der Schilden: jouw lijf, 
jouw stijl, jouw lingerie

We kregen de afgelopen maanden massaal het advies om wat minder energie te gebruiken 
door de verwarming wat lager te zetten. Hoewel veel mensen geneigd zijn om in de winter-
maanden de verwarming flink te laten werken, is dat eigenlijk helemaal niet zo gezond. De 
kans op een zogenoemde thermische schok neemt daardoor namelijk toe.

Van der Schilden Lingerie is dé speciaalzaak in de regio met een uitgebreid assortiment linge-
rie, bad- en nachtmode. Sportief, basic of hip, onze deskundige stylistes adviseren je graag 
bij het vinden van de voor jou juiste artikelen. In onze ruime winkels waar de collecties steeds 
wisselend worden gepresenteerd kun je ook heerlijk zelf rondkijken en je gang gaan, mocht 
dat je voorkeur hebben.

Ons lichaam is goed in staat zichzelf warm te 
houden, ook als het in huis wat minder warm 
is. Je hoe� alleen maar terug te denken aan 
de situatie in de oertijd om te begrijpen hoe 
het werkt. Huizen waren er in die tijd niet, 
mensen leefden in grotten en hielden zichzelf 
eventueel warm door de huid van een over-
leden dier om zich heen te wikkelen. Tegen-
woordig gebruiken we kleding om ons warm 
te houden. Tot aan de zeventiende eeuw 
werden binnenshuis alleen open haarden 
gebruikt voor wat warmte. Daarna werden 
andere systemen ontwikkeld, met de centrale 
verwarming vanaf de negentiende eeuw als 
nu nog steeds veel gebruikte optie.
Omdat buiten de temperatuur in de winter 
laag is, gaan we dus regelmatig van de 
warmte binnenshuis naar de koude buiten-
lucht en omgekeerd. Al bij een temperatuur-
verschil van tien graden kunnen we een ther-
mische schok ervaren. Je kunt dus beter 
binnenshuis wat meer kleding dragen en de 
temperatuur wat lager instellen. Het verschil 
met de buitenlucht is dan minder groot en 
dus hee� je lichaam minder moeite om over 
te schakelen. Bovendien hee� het nog een 
ander positief e�ect. Als het minder warm 
is, gaat je lichaam dat vanzelf compenseren 
door de bloedvaten in de huid te vernauwen. 
Dat is een prima training voor hart en vaten!
Veel mensen bese�en ook niet voldoende 

dat een warme slaapkamer geen goed idee 
is. Wie de temperatuur binnenshuis centraal 
regelt, zou eigenlijk de radiator in de slaap-
kamer uit moeten zetten. Of slechts op een 
gering vermogen moeten laten draaien. 
Want in de slaapkamer is een temperatuur 
van zestien graden ideaal. Is het er warmer, 
dan zul je meer moeite hebben om in slaap 
te komen. Dit hee� ermee te maken dat je 
lichaam sowieso in de nacht moet a�oelen. 
Bij een hoge slaapkamertemperatuur is die 
mogelijkheid er niet in voldoende mate. Dit 
is dan ook de verklaring voor het feit dat veel 
mensen in een warme zomernacht moeite 
hebben om te slapen.

Ieder seizoen zoeken we naar de mooiste 
pareltjes en nieuwe merken om de winkel een 
frisse nieuwe aanblik te geven. Het uitge-
breide hoogmodische assortiment biedt 
voor iedere vrouw de perfecte zomerse 
look. Maar ook de dames die onze winkels 
groot hebben gemaakt, worden niet verge-
ten. Naast de wisselende collectie van nieuwe 
en innovatieve merken, voeren we altijd een 
vertrouwde basis van functionele corsette-
rie en lingerie. 
Voor dames met borst a-symmetrie zijn we 
gespecialiseerd en SEMH gecertificeerd in 
het aanmeten van deel -en borstprotheses 
en hebben we een diverse collectie prothese 
lingerie -en badmode. Wanneer je aan één 
borst geopereerd bent, zien we geregeld 
dat er na een aantal jaar wat asymmetrie 
ontstaat tussen beide borsten. Het vinden 
van de juiste bh is dan moeilijker vanwege 
het maatverschil tussen de borsten. Daar-
naast merken we dat bij het dragen van 
aangesloten of dunnere kleding de asymme-
trie voor klanten vervelend kan zijn. Geldt dit 
ook voor jou? Maak dan gerust een afspraak 
of kom langs om te kijken naar de mogelijk-
heden. 
Ondanks dat het nog lang geen zomer 
is hebben wij er alweer zin in! De eerste 
badmodeseries hangen al in de winkels en 
vanaf nu komen er wekelijks nieuwe artikelen 

binnen, zowel badmode als lingerie en nacht-
mode. De vrolijke prints en zonnige kleuren 
geven de winkel een boost voor het voorjaar 
en daar worden we enthousiast van. 
Tot en met eind januari hangt er ook nog 
een ruim assortiment warme en comforta-
bele nacht -en loungewear in de winkel en 
is er nog volop sale in de winkels. Dit is hét 
moment om je lingerielade aan te vullen met 
mooie artikelen voor aantrekkelijke prijzen. 

Onze Gloednieuwe Winkel
is geopend in Aalsmeer 
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van Nederland.
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Bijna één op de vijf Nederlanders (18%) 
hee� het afgelopen jaar iets ondernomen 
om gewicht te verliezen. Dit komt neer op 
ruim 2,5 miljoen Nederlanders van 18 jaar 
en ouder. De meeste Nederlanders kiezen 
voor een dieet (10%), 7% wint professioneel 
voedingsadvies in, 3% volgt specifiek een 
afslankprogramma en nog eens 3% gebruikt 
afslankmiddelen zoals shakes of maaltijden.

Huismerken afslankmiddelen meest gebruikt
Het overgrote deel van het totaal geïnves-
teerde bedrag is overigens besteed aan 
voedingsadvies. Hier werd een omzet van 
ruim 226 miljoen euro behaald. Op een ruime 
afstand volgen afslankmiddelen (42 miljoen 
euro) en afslankprogramma’s (32 miljoen 
euro). Afslankmiddelen van huismerken 

worden het meest gebruikt. De top 5 wordt 
aangevoerd door de huismerken van Etos 
(35%) en Kruidvat (24%).

Koolhydraatarm dieet vaakst gekozen
Van de Nederlanders die een dieet hebben 
gevolgd kiest 25% voor een koolhydraat-
arm dieet. Opvallend is dat een ‘eigen ding’ 
op nummer twee staat (17%). Mensen die 
dit aangeven volgen geen specifiek dieet 
maar leggen zichzelf wel bepaalde regels op. 
Bijvoorbeeld dat ze van alles de hel� eten of 
geen zoete tussendoortjes meer nemen. Een 
caloriearm dieet volgt op de derde plek met 
10%. Van de Nederlanders die een dieet volg-
den, koos 5% voor een keto-dieet. Daarnaast 
deed 5% aan periodiek vasten en 3% volgde 
een dieet van Weight Watchers.

Nederlanders besteedden driehonderd 
miljoen euro aan afslanken

Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben in 2022 iets ondernomen om af te vallen. In totaal 
hebben ze daarbij driehonderd miljoen euro aan afslankproducten en -diensten uitgege-
ven. Van de Nederlanders die een dieet volgen, kiest het grootste deel (25%) voor een kool-
hydraatarm dieet. Dit blijkt uit de Healthy Lifestyle Monitor, een grootschalig onderzoek van 
Multiscope onder ruim vijfduizend Nederlanders.

Een gezonde leefstijl behalen en behouden doe je met de 

GLI — Gecombineerde Leefstijl Interventie. Een twee jarig 

coach programma, waarbij je zowel individueel als met een 

groep werkt aan je gezondheid. Deelname wordt vergoed 

vanuit de basisverzekering. 

Vragen? Bel 020 204 4531 of mail naar admin@amstellandzorg.nl

Neem direct contact op met de GLI coach in jouw 

woonplaats. Scan de QR code voor meer informatie 

en aanmelden.

Wil jij ook een 

gezonde leefstijl 

en meer energie?

Wat is het nut van een maandje 
geen alcohol?

Ook dit jaar hebben weer duizenden mensen deelgenomen aan ‘Dry January’, de campagne 
die bewust(er) omgaan met alcohol beoogt. Het idee is simpel: begin het jaar met een maand 
zonder alcohol. Menigeen vraagt zich echter af wat precies het nut is van een maand geen bier, 
wijn of sterke drank, als je daarna weer flink gaat innemen. Welnu: dat e�ect is er wel dege-
lijk. Het gaat namelijk niet in de eerste plaats om de lichamelijke e�ecten, maar vooral om het 
besef dat drankgebruik vaak een ingesleten gewoonte is. Wie er nadrukkelijker bij stilstaat hoe 
veel (en hoe vaak) hij drinkt, laat zijn drankje misschien in de toekomst wat vaker staan.

Nederlanders slaan samen op jaarbasis heel 
wat alcoholhoudende dranken achterover. 
Bij elkaar opgeteld komt het neer op onge-
veer zeven liter pure alcohol per persoon. Het 
consumeren van bier draagt voor bijna de 
hel� bij aan dit getal. In een halve eeuw tijd is 
de alcoholconsumptie in ons land fors geste-
gen, van 2,6 liter pure alcohol per persoon 
in 1960 naar 7 liter in 2018. Overigens was 
er in 1975 en 1980 sprake van een piek met 
zelfs bijna 9 liter pure alcohol per persoon 
per jaar, zo blijkt uit cijfers van verslavings-
expert Jellinek. Overigens geven deze cijfers 
wel een vertekend beeld, omdat niet ieder-
een even veel drinkt. Ongeveer een kwart 
van de alcoholgebruikers is verantwoordelijk 
voor bijna tachtig procent van de totale alco-
holconsumptie, terwijl de rest kan worden 
geschaard onder de matige drinkers.
Wanneer we alcohol innemen, doet ons 
lichaam er alles aan om deze kwalijke stof zo 
snel mogelijk af te breken en te lozen. Daar 
gaat op dat moment alle aandacht naar uit, 
met als gevolg dat andere processen in het 
lichaam een ondergeschikte rol krijgen. Dit 
hee� verregaande consequenties. Het komt 
er kortgezegd op neer dat voedsel minder 
goed verteerd wordt, wanneer je tegelijker-
tijd ook alcohol consumeert. Een wijntje bij 
het eten is dus helemaal geen goed idee! 
Bovendien wordt vaak aangenomen dat alco-
hol alleen de lever kan aantasten, omdat dit 
het orgaan is dat de a�raak van deze stof 
realiseert. Echter, alcohol komt via de mond 
eerst in de keel en de slokdarm terecht en 
kan ook daar al schade aanrichten. Hetzelfde 
geldt voor de maag en de darmen. Wie over-

matig drinkt, loopt een verhoogd risico op 
hart- en vaatziekten. Maar daar blij� het niet 
bij. Er zijn meer dan veertig aandoeningen 
waarbij de consumptie van alcohol mogelijk 
een rol speelt.

Een goed voorbeeld daarvan is borstkan-
ker. Zelfs wanneer je één glas alcohol per dag 
drinkt, loop je al een verhoogd risico op die 
ziekte. En besef hierbij dat één glas wijn per 
dag wel een hele fles per week is. Bovendien 
blij� het vaak niet bij dat ene glas. En borst-
kanker is hier slechts een voorbeeld, want in 
het algemeen geldt alcoholgebruik sowieso 
als een risicofactor voor het krijgen van 
kanker. Daarnaast kent iedereen inmiddels 
wel de preventiecampagnes waarin hoogle-
raar neuropsychologie Erik Scherder ouders 
van tieners waarschuwt om hun kinderen 
geen alcohol te laten drinken. Het tast name-
lijk de hersenen aan, terwijl die bij tieners 
nog volop in ontwikkeling zijn. Eigenlijk is het 
opvallend om te constateren dat we alcohol 
dagelijks in verband brengen met iets feeste-
lijks en gezelligs, terwijl het juist voor zoveel 
ellende zorgt. Deelname aan een actie als 
‘Dry January’ kan zorgen voor een omslag 
in ons denken en handelen. Het meren-
deel van de deelnemers gee� na een maand 
zonder alcohol aan zich fitter te voelen en 
ook het verlies van (over)gewicht wordt vaak 
als positief e¢ect gerapporteerd. Belangrij-
ker is wellicht nog het psychologische e¢ect 
dat van de campagne uitgaat. Menigeen 
verandert door ‘Dry January’ het gedrag voor 
langere tijd en laat alcoholhoudende dranken 
vaker staan.



Griepgolf niet veel hoger 
dan voorheen

Gember: wel of niet gezond?

Vorig jaar was er nauwelijks sprake van een griepgolf in ons land. Dat kwam waarschijn-
lijk vooral doordat het aantal onderlinge contacten tussen mensen in ons land beperkt bleef 
vanwege de coronamaatregelen. 

Een kopje verse gemberthee, stukjes gember in je ovenschotel en gembersaus bij de gebakken 
vis. Er zijn talloze manieren om gember in je dagelijkse eet- en drinkpatroon te verwerken. 
Maar over gember doen veel geruchten de ronde. Volgens sommigen zou het een genees-
krachtige werking hebben, terwijl anderen je juist waarschuwen voor gember, omdat je er 
hartklachten van zou kunnen krijgen. Wat is nu precies de waarheid over gember?

Nu die maatregelen niet meer van kracht zijn, 
zien we een griepgolf ontstaan die zich voor-
alsnog normaal ontwikkelt. Het RIVM meldde 
dat in de eerste week van 2023 sprake was 
van griepachtige klachten bij 103 van de 
100.000 mensen. Het werkelijke aantal 
mensen met griep ligt waarschijnlijk hoger, 
omdat de cijfers zijn ontleend aan huisart-
senbezoek. Niet iedereen met griep meldt 
zich bij de huisarts.
Een bijkomend probleem is wel dat de 
ziekenhuizen het moeilijk hebben vanwege 
de combinatie van meerdere virusziek-
ten tegelijk. Er liggen nog altijd honderden 
coronapatiënten in Nederlandse ziekenhui-
zen en ook het RS-virus gaat nog altijd rond. 
Ook in andere jaren, waarin nog geen sprake 
was van het coronavirus, zaten de zieken-
huizen soms aan hun maximale capaciteit 
als de griepgolf meer slachto�ers maakte 

dan gemiddeld. Niet alleen leidt het aantal 
patiënten tot een gebrek aan ziekenhuisbed-
den, ook kampen ziekenhuizen opnieuw met 
onvoldoende personeel omdat ook hun eigen 
medewerkers door ziekte uitvallen.
De kans om griep te krijgen hangt nauw 
samen met de sterkte van het eigen 
immuunsysteem. Wie al een tijdje geen 
griep hee� gehad, is er waarschijnlijk ook 
minder tegen bestand. Ons immuunsysteem 
reageert namelijk op virussen door antistof-
fen te ontwikkelen. Wanneer we het virus 
recent hebben gehad, beschikken we nog 
over voldoende antisto�en om het virus 
buiten ons lichaam te houden. Na verloop van 
tijd neemt de concentratie antisto�en af en 
wordt het risico op besmetting dus weer iets 
groter. Gezonde voeding, voldoende bewe-
ging en een positieve kijk op het leven dragen 
bij aan een sterk immuunsysteem.

Laten we eerst eens kijken naar wat gember 
precies is. Het antwoord daarop is simpel: het 
is een wortelknol van de gemberplant. Een 
stukje puur natuur dus, waarvan men al in de 
middeleeuwen had ontdekt dat het een goede 
smaakmaker is voor gerechten. Doordat deze 
wortelknol een enzym bevat dat in staat is 
om eiwitten te splitsen, zorgt het er bijvoor-
beeld voor dat vlees er malser door wordt. 
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat veel 
topchefs gebruik maken van verse gember bij 
het bereiden van vleesgerechten. In de super-
markt vind je bij de afdeling groenten en fruit 
de verse wortelknollen. Je kunt er plakjes van 
snijden en die in een kop heet water leggen, 
om gemberthee te maken. Je kunt de gember 
ook raspen voor gebruik in andere gerechten. 
Ook kun je in de supermarkt gembersiroop en 
gemberpoeder kopen.

Smaak
Het is lastig om de smaak van gember te 
omschrijven, omdat het een tamelijk unieke 
smaak hee�. Voor gember geldt: je houdt 
ervan of je vindt het vreselijk. Mensen die 
gember geproefd hebben, omschrijven 
de smaak als fris, citroenachtig, kruidig en 
scherp. Die scherpe smaak is te danken aan 
twee sto�es in de gemberplant, namelijk 
gingerol en shogaol. Dit zijn de twee belang-
rijkste bestanddelen van gember. Goed om te 
weten is dat gingerol een krachtige antioxi-
dant is. Dergelijke sto�en helpen je lichaam 

om de zogenoemde vrije radicalen onschade-
lijk te maken.

Werking van gember
Naar het e�ect van gember op het mense-
lijk lichaam zijn diverse onderzoeken gedaan. 
Wetenschappelijk is bewezen dat gember 
helpt tegen misselijkheid, bijvoorbeeld bij 
wagenziekte of zwangerschap. Het is wel 
raadzaam om eerst met je huisarts te over-
leggen over het gebruik van gember, vooral 
wanneer je er meer van gebruikt dan gemid-
deld. Elke dag een kopje gemberthee kan 
geen kwaad, maar als het meer dan drie 
kopjes per dag worden, moet je oppassen. En 
daarmee komen we bij de keerzijde van de 
medaille. Wanneer je veel gember gebruikt, 
kan dat leiden tot hartkloppingen en uitdro-
gingsverschijnselen. Een te hoge dosis kan 
er zelfs toe leiden dat je last krijgt van slape-
righeid, duizeligheid of verwardheid. Maar 
eigenlijk geldt voor alles in het leven dat 
overdaad schaadt. Water is heel gezond voor 
de mens, maar je kunt een watervergi�iging 
oplopen als je er veel meer van drinkt dan 
wordt aanbevolen.
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Aalsmeer - Volgende week opent de 
Werkschuit de deuren openen voor 
een nieuwe creatief seizoen waarin 
diverse cursussen gevolgd kunnen 
worden. Op maandag 23 en 
donderdag 26 januari van 19.45 tot 
22.00 uur kan deelgenomen worden 

aan een cursus Edelsmeden. De 
cursus wordt gegeven door Theo van 
Dieren. Deze cursus geeft u de 
mogelijkheid eeuwenoude tech-
nieken die nog steeds actueel zijn te 
leren en toe te passen. Daarnaast 
worden ook het zetten van (edel)-

Cursussen Edelsmeden en linoleum 
snijden bij de Werkschuit

stenen en het gebruik van andere 
materialen zoals hout en perspex 
behandeld. En op 24 januari start een 
cursus ‘Linoleum snijden en 
afdrukken maken’. In deze cursus 
leren deelnemers om afdrukken te 
maken van een plaatje linoleum wat 
met gutsen is bewerkt. Bij het 
afdrukken wordt gebruik gemaakt 
van een lino-pers, maar de cursisten 
leren ook hoe een afbeelding zonder 
pers gemaakt kan worden, zodat 
eenieder ook thuis aan de slag kan. 
Deze cursus ‘Linoleum snijden en 
afdrukken maken’ wordt gegeven op 
dinsdag van 19.00 tot 21.30 uur en is 
geschikt voor iedereen vanaf 14 jaar. 
Voor inlichtingen en opgave voor 
een cursus kan contact opnemen 
worden met Anja van Leeuwen: via 
06-40384069 of met Margot Tepas 
via 06-12459347. Kijk voor meer 
informatie en het aanbod aan 
cursussen op de website: 
www.werkschuit-aalsmeer.nl  

Aalsmeer – Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen van 25 januari tot en 
met 4 februari inspireert de Biblio-
theek graag met een mooi 
programma en tips om het voorlezen 
nog leuker te maken. Traditiegetrouw 
trapt de Bibliotheek af met het voor-
leesontbijt op woensdag 25 januari. 
Burgemeesters en wethouders lezen 
dan voor uit het prentenboek van 
het jaar ‘Maximiliaan Modderman 
geeft een feestje’ in de bibliotheken 
in Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen 
Stadsplein. Tijdens De Nationale 
Voorleesdagen worden in de biblio-
theek allerlei evenementen georga-
niseerd rondom voorlezen voor 
(klein)kinderen. Voorlezen is erg 
belangrijk voor de ontwikkeling van 
het kind en zo leren ze vooral nieuwe 
woorden. In boeken en verhalen 
wordt gereisd naar alle hoeken van 
de wereld: Er worden andere conti-
nenten en culturen bezocht, maar 
ook in eigen omgeving wordt over 

de grens gegaan. Daarnaast zorgt 
een voorleesmoment tussen jou en 
je (klein)kind voor een mooie band 
en herinneringen. Wie vandaag een 
prentenboek in huis haalt, kan 
vanavond al zo’n heerlijk voorlees-
moment beleven. Een goed begin 
van een leuk, dagelijks ritueeltje – 
het begin van het jaar is daar een 
uitstekend moment voor. 

Voorleesontbijt
Iedereen die wil meeluisteren is van 
harte welkom bij het voorleesontbijt. 
Wil je ook mee-ontbijten? Zorg er 
dan voor dat je je vooraf aanmeldt, 
het aantal plaatsen voor het ontbijt is 
beperkt. Het voorleesontbijt is op 
woensdag 25 januari van 9.00 uur tot 
10.00 uur in de bibliotheken in Aals-
meer, Uithoorn en Amstelveen 
Stadsplein.

Webinar interactief voorlezen
Maandag 30 januari kan het online 

Bibliotheek inspireert tijdens 
Nationale Voorleesdagen

Aalsmeer - Het Kindertekenatelier 
van de Werkschuit start in de week 
van 25 januari. Kinderen in de leeftijd 
van 6 tot 12 jaar zijn welkom op 
woensdagmiddag en zaterdagoch-
tend. In de tekenles leren kinderen 
wat de waarde is van kunst door te 
kijken naar mooie vormen van uilen, 
vossen en zeepaardjes. Wat later in de 
cursus gaan portretten en boom-
huizen getekend worden. Door in 
verschillende kunstboeken te kijken 
leren kinderen ook de betekenis van 
vorm, plezier in materiaal, kleur en 
onderwerp. Docent is Anne�e van 
Itterzon  en zij weet en ziet wat 
tekenen en schilderen bij kinderen te 
weeg brengt. “Kijken naar kunst is 
mooi, maar de waarde van beeldende 
kunst gaat veel verder. Samen 
tekenen en schilderen verbindt 
kinderen. Het helpt hen bij hun 

ontwikkeling en brengt plezier in de 
klas. Na iedere les zie ik kinderen met 
kleurrijke tekeningen van herten, 
vossen en wijze uilen trots de deur uit 
gaan”, aldus Anne�e. Opgeven kan via 
de website van de Werkschuit: www.
werkschuit-aalsmeer.nl. De creatieve 
lokalen van de Werkschuit bevinden 
zich aan de Oosteinderweg 287f. 

Kindertekenatelier van start bij 
de Werkschuit

webinar Interactief voorlezen aan 
kinderen van 0 tot 6 jaar gevolgd 
worden. Bij interactief voorlezen ga 
je nog een stapje verder: je gaat dan 
een gesprek aan met je kind over het 
verhaal. Dat maakt het voorlezen 
nog leuker én waardevoller. Alle tips 
over hoe je dit doet, is te horen 
tijdens het gratis webinar dat wordt 
gegeven via Zoom. Aanmelden kan 
tot 30 januari 12.00 uur via de 
website van de bibliotheek 
Amstelland.

Poppenspeler Jogchem Jalink
Zaterdag 4 februari worden de Natio-
nale Voorleesdagen afgesloten met 
poppenspeler Jogchem Jalink. Hij 
neemt alle speelgoedbeesten uit het 
verhaal van Maximiliaan Modderman 
mee, en brengt samen met hen het 
verhaal tot leven. De voorstelling is in 
bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat 
van 11.00 tot 11.30 uur. Leden betalen 
zes euro en niet-leden twaalf euro. Kijk 
voor meer informatie, aanmelden 
ontbijt, kaartverkoop en het volledige 
programma op de website 
www.debibliotheekamstelland.nl

Aalsmeer - Wil jij jouw magische 
toverkracht ontdekken? Dan ben je 
bij NicO-Optiek aan het juiste adres. 
De etalage staat namelijk in het 
teken van het kinderboek ‘Tijgertje 
Timo en de magische schatkist’. Dit 
boek is geschreven door Barbara te 
Boekhorst. Nico: “Toen ik hoorde over 
dit boek, was ik gelijk enthousiast. 
Veel kinderen zijn onzeker. Dit boek 
laat kinderen op een speelse manier 

ontdekken dat je zoveel meer kunt 
bereiken dan je denkt. Door het 
levendige verhaal en de praktische 
oefeningen leren kinderen hoe ze 
zelf hun negatieve gedachten 
kunnen ombuigen. Als je gelooft dat 
je heel veel kunt, heb je een positieve 
kijk op het leven. Je dromen komen 
dan eerder uit. Om kinderen dit op 
een leuke manier te laten ontdekken, 
barst het boek van de vrolijke illustra-

Bekijk de wereld door een 
magische bril

Barbara te Boekhorst met kinderboek ‘Tijgertje Timo’ en Nico van NicO-Optiek.

ties. Alle kinderen die een bril bij ons 
kopen, krijgen dit boek cadeau.”

Magic-methode
Vorig jaar schreef Barbara het boek De 
Magic-methode, waarin ze volwas-
senen leert hoe ze uit hun hoofd 
komen en als een magneet meer magie 
en geluk aantrekken. In haar kinder-
boek wordt de lezer meegenomen in 
de wereld van Tijgertje Timo die zich 
verdrietig voelt omdat hij gepest wordt. 
Gelukkig ontmoet hij een wijze oude 
man die hem het geheim van de magi-
sche schatkist verklapt. In de kist zitten 
vijf stenen die allemaal staan voor een 
stap van de Magic-methode. Het boek 
is voor alle kinderen van 7 tot 99 jaar 
die hun magische toverkracht willen 
ontdekken. Barbara werkt als spiritueel 
coach, communicatieadviseur, trainer 
en auteur.

Kleurwedstrijd 
In de winkel van NicO-Optiek kunnen 
kinderen een kleurplaat van Tijgertje 
Timo ophalen. Deze kan tot 14 
februari worden ingeleverd bij NicO-
Optiek. De winnaar ontvangt een 
magische zonnebril. De tweede prijs is 
een gesigneerd boek. Het boek is te 
koop via www.powerforme.nl en bij 
NicO-Optiek, Poldermeesterplein 12.

Aalsmeer - Zondag 15 januari gaf Aals-
meers Harmonie het eerste concert van 
2023, met als thema: Een frisse start. 
Niet alleen een begin van een nieuw 
jaar, maar ook een nieuw begin voor 
het orkest. Dit was namelijk het laatste 
concert onder leiding van dirigent 
Maron Teerds. Na 18 jaar nam hij 
afscheid van Aalsmeers Harmonie. In 
een volle Doopsgezinde Kerk heette 
voorzitter Dirk de Vries iedereen 
welkom. Daarna opende Aalsmeers 
Harmonie het concert met A new 
beginning, een toepasselijk nummer 
voor dit concert. Tussen de stukken 
door werden er herinneringen opge-
haald aan alle concerten, optredens en 
projecten met Maron. Daarnaast 
draaide er een fotopresentatie met 
mooie en bijzondere foto’s. Op het 
programma stond lichte muziek waar-
onder A new world in beat, Hooray for 
Hollywood, Pomp and Circumstance, 
The Freeworld Fantasy en Feeling good 
(van Micheal Bublé). 

Nieuwe dirigent
Als afsluiting speelde Aalsmeers 

Harmonie Holyrood Quick March, een 
mars die exact even oud is als de 
vereniging: 110 jaar. Halverwege het 
nummer gaf Maron het stokje over aan 
de nieuwe dirigent Michel de Haas. 
Daarna werd er uitgebreid afscheid 
genomen van Maron, met mooie 
woorden, bloemen en een Aalsmeers 
cadeaupakket. Als toegift koos Maron 
voor Music van John Miles, omdat 
muziek zijn leven is. Na a�oop was er in 
de Bindingzaal de gelegenheid om nog 
even na te praten met een hapje en 
een drankje. 

Nieuwe muzikanten
Vanaf deze week gaat het orkest aan 
de slag onder leiding van Michel de 
Haas. De orkestleden kijken uit naar 
een frisse start met deze enthousiaste 
dirigent. Nieuwe muzikanten zijn van 
harte welkom om mee te repeteren. 
Het orkest is met name op zoek naar 
slagwerkers en koperblazers. Het eerst-
volgende concert is op zondagmiddag 
2 april: het Jubila-rissenconcert. 
Meer informatie over het orkest op 
www.aalsmeersharmonie.nl.

Frisse start in volle zaal voor 
Aalsmeers Harmonie

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Vrijdag 20 januari staat de 
bandbrouwerij weer op het programma 
in N201. De muziek- en oefenavond 
wordt opgeluisterd met een liveop-
treden van de band Floodlines. Deze 
Amsterdams/Utrechtse band bestaat 
uit vier leden die in andere formaties al 
eerder binnen de underground punk-
scene hun strepen hebben verdiend. 

Onder andere in de bands Fix Things 
First, Take No Prisoners en Rats and 
Daggers. Met dromerige verhalende 
teksten brengt Floodlines een literaire 
touch in het pop-punk genre en balan-
ceert hiermee tussen moderne erno en 
oldschool indienrock. N201 aan de 
Zwarteweg 90 gaat open om 20.00 uur 
en de entree is gratis. 

Bandbrouwerij met optreden 
Floodlines in N201
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Aalsmeer - De Vrijwillige Advies 
Commissie Wonen en Woonomgeving 
(VAC) is ooit in 1984 op verzoek van de 
politiek in Aalsmeer gestart als Vrou-
wenadviescommissie. Zij heeft jaren-
lang in wisselende samenstelling 
beoordeeld of woningen en woonom-
gevingen voor de toekomstige bewo-
ners voldoen aan een aantal normen 
vastgelegd in een Woonkwaliteits-
wijzer. Het gaat daarbij om praktische 
indelingen van woningen, draairich-
tingen van deuren, of er voldoende 
opbergruimte is, binnen en/of buiten 
de woning, of de stopcontacten op een 
handige plek op de muur geplaatst 
zijn, de toegankelijkheid van de 
woning en de ruimtes daarin, er 
beschikbare afvalvoorzieningen zijn, 
enz. Dit alles is van belang voor het 
wooncomfort. Ook keek de commissie 
naar de sociale veiligheid, bereikbaar-
heid, duurzaamheid en de mate waarin 
woningen en woonomgevingen 

levensloopbestendig zijn. Echter, in de 
praktijk blijkt dat in deze tijd een uitge-
bracht advies minder toegevoegde 
waarde heeft. Dit heeft onder andere 
te maken met de manier van 
ontwerpen en het feit dat er zaken 
waar de VAC op let, zijn vastgelegd in 
regels en beleid, bijvoorbeeld in het 
bouwbesluit. Ook de maatschappelijke 
ontwikkeling waarbij toegang tot 
internet maakt dat daarmee ook de 
woningontwerpen bekeken kunnen 
worden en toekomstige gebruikers 
inzicht in de woningen kunnen krijgen 
en in het aanbod ervan. Het de laatste 
jaren toch wel moeizame proces van 
het verkrijgen van tekeningen ter advi-
sering van toekomstige projecten en 
de beperkte ambtelijke ondersteuning 
en waardering, alsmede het ophe�en 
van het landelijke steunpunt VAC punt 
Wonen zijn van belang geweest voor 
het besluit van de Commissie om haar 
werkzaamheden te beëindigen. 

Vrijwillige Advies Commissie 
Wonen stopt werkzaamheden

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Cristiano - opgegroeid in 
Aalsmeer - had als kind al een eigen 
moestuin en een grote passie voor 
planten met name voor palmen. Dat 
had mede te maken dat hij vaak met 
zijn ouders vertoefde in het zonnige 
Portugal waar de meters hoge 
palmen aan het strand staan. In de 
kassen aan de Oosteinderweg heeft 
hij nu zo’n duizend palmen staan en 
wel twaalf verschillende soorten. Bij 
palmen denk je direct aan exotische 
warme oorden. En dat is nu precies 

waar Cristiano op inhaakt, want hij 
verhuurt deze palmen voor beurzen, 
grote en kleine events, bruiloften, 
bedrijfsfeesten en festivals. “Thema 
decoratie, decorbouw en palmen, 
een combinatie van deze drie is mijn 
bedrijf”, vertelt Cristiano. Begin 
verleden jaar heeft hij iemand heel 
blij gemaakt om het bedrijf over te 
nemen dat al meer dan dertig jaar 
ervaring had in het verhuren van 
palmen en meubilair. “Ik heb dat nu 
aangevuld met mijn eigen 
producten.” In zijn loods staat al het 
decor materiaal opgeslagen. Cris-

Cristiano Mensenkamp: 
“Zaai is er voor elkaar zijn”

tiano kan werkelijk alles leveren. “Ik 
kom met een aantal karren materiaal, 
ga bouwen en vervolgens waan je je 
in Cuba of ieder ander droomland. 
Tot nu toe ben ik nog niet iets tegen-
gekomen wat onmogelijk bleek, 
niets was te gek en alles is gelukt”, 
lacht hij vrolijk. Met fantasie en een 
paar rechterhanden kan je de wereld 
heel blij maken, zo blijkt maar weer. 

Netwerken
De opdrachtgevers van Palm en Meer 
komen nu nog van buiten Aalsmeer, 
zoals Rotterdam, Amsterdam en 
Leiden waar de grote beurzen 
worden gehouden. “Maar er gebeurt 
ook genoeg in Aalsmeer en daar wil 
ik nu meer mijn aandacht op gaan 
richten. Ik ga er van uit dat Zaai met 
het uitgebreide netwerk mij daarbij 
kan helpen.” Cristiano ziet de 
toekomst zonnig tegemoet. Plannen 
te over! Zoals hij hoopt dat de geves-
tigde Aalsmeerse ondernemers hem 
weten te vinden laat hij nu al zijn 
stickers maken bij één van de mede 
Zaailingen en ziet hij een geweldig 
samenwerkingsverband met weer 
andere Zaailingen voor ogen. “Wij 
moeten er gewoon voor elkaar zijn.”
Voor meer informatie over het Zaai 
coachproject kan contact opge-
nomen worden met Kirsten Verhoef 
(organisatie) via 0297-366182 of per 
mail: kirsten@syltsupport.nl.

Aalsmeer – De gemeente wil de 
�etsroute Baanvak-Wissel opnieuw 
inrichten. De route via Wissel is op dit 
moment niet goed herkenbaar als 
doorgaande hoofd�etsroute. Ook 
�etst het (tegel)�etspad langs 
Baanvak niet comfortabel, waarbij de 
aftakking naar de Burgemeester 
Kasteleinweg in slechte staat 

verkeert. De oversteek op de Stom-
meerkade, vanaf het Ketelhuis naar 
het Drie Kolommenplein wordt in dit 
project ook meegenomen. Voorge-
steld wordt om de route vanaf het 
Spoorlijnpad tot het Ketelhuis als 
�etsstraat in te richten. Dit geeft ook 
de mogelijkheid om meer groen toe 
te voegen aan de omgeving.

Inloop over nieuwe inrichting 
fietsroute Baanvak-Wissel

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 13 
januari rond tien uur in de avond werd 
de Brandweer van Aalsmeer gealar-
meerd voor een brand in de Wete-
ringstraat. Een bewoner had een �inke 
vonkenregen waargenomen en 
vermoedde dat het dak van de basis-
school in brand stond. De Brandweer 
was snel ter plaatse en hoefde 
gelukkig maar kort in actie te komen. 
De vonkenregen bleek ontstaan te zijn 
door een drietal in de brand gestoken 
kerstbomen midden op het school-
plein aan de kant van de Helling. De 
kerstbomen hadden de (jeugdige) 
daders ‘gewoon’ van straat geplukt. 
Door een groot aantal inwoners van 
het Centrum, en in andere wijken, 
waren kerstbomen in het nieuwe jaar 
voor de deur op straat gelegd in de 
veronderstelling dat jeugd op jacht 
zou gaan naar bomen om hiermee 
een zakcentje te verdienen. Tijdens de 
inzamelingsmiddag werd tot slot 50 
eurocent per boom gegeven. 
Misschien was de door de gemeente 
gestelde grens van maximaal tien 
bomen per kind de reden dat de 
animo minder groot was en her en der 

in verschillende wijken kerstbomen op 
straat zijn blijven liggen. 

Inzameling
De inzameling afgelopen woensdag 
11 januari was overigens wel een 
succes. Er zijn heel veel kerstbomen 
aangeboden bij de vier inzamel-
punten. Meerlanden gaat de bomen 
versnipperen. Ligt de boom of het 
kerstgroen nog steeds voor de deur? 
Inleveren kan dagelijks bij de milieus-
traat van Meerlanden in Rijsenhout. 
De kerstboom mag namelijk niet in de 
gft-container omdat deze sto�en 
bevat die niet goed verwerkt kunnen 
worden. De schade door de brand is 
overigens klein. Slechts enkele zwart 
geblakerde tegels op het schoolplein. 
De daders zijn niet aangetro�en.

Kerstbomen in brand gestoken

Aalsmeer - De werkzaamheden in 
de Zijdstraat zijn weer opgepakt en 
nieuwe leidingen en kabels worden 
nu gelegd in het tweede gedeelte 
van de winkelstraat richting Dorps-
straat. Alvast ter voorbereiding zijn 
afgelopen vrijdag alle tegels van de 
‘Walk of Fame’ verwijderd en veilig 
opgeslagen om na de herinrichting 
weer een plaatsje te krijgen in het 
Centrum op een nog nader te 
bepalen locatie. De ‘Walk of Fame’ 
bestaat uit een serie van sterren uit 
de soapseries ‘Goede Tijden, 
Slechte Tijden’ en ‘Onderweg naar 
Morgen’ en is ongeveer twintig jaar 
geleden geschonken aan Aalsmeer 
door Joop van den Ende van Show-
bizz City. Na de dodelijke aanslag 
op misdaadverslaggever Peter R. de 

Vries in juli 2021 kwam de ‘Walk of 
Fame’ weer volop in de aandacht. 
Peter R. de Vries was in mei 2001 in 
Aalsmeer om zijn eigen tegel te 
onthullen. Na zijn overlijden was bij 
zijn ‘ster’ een gedenkplek ingericht 
en werden veel bloemen en lieve 
berichtjes neergelegd. Voordat de 
‘Walk of Fame’ weer terugkomt 
krijgen de tegels eerst een opknap-
beurt. Er is geopperd om meer 
BN’ers te benaderen om hun 
namen te laten vereeuwigen op 
een ‘ster’, zodat een grotere en 
actuelere herinnering gemaakt kan 
worden aan de vele programma’s 
en series die zijn en worden opge-
nomen in Studio’s Aalsmeer, maar 
dit plan verkeert nog in een pril 
stadium.

‘Walk of Fame’ veilig opgeslagen 

Minder veilig
De bewoners van Baanvak en Wissel 
zijn per brief door de gemeente op 
de hoogte gesteld van de plannen. 
Wat hen betreft mag de bedenker 
direct terug naar de tekentafel. 
Volgens hen wordt het met de herin-
richting tot �etsstraat juist minder 
veilig. Nu zijn auto’s en �etsers van 
elkaar gescheiden door een vrijlig-
gend �etspad waar veel schooljeugd 
gebruik van maakt. Liever zien de 
bewoners het �etspad alleen opge-
knapt met daarbij enkele aanpas-
singen, betere aansluitingen en 
routeborden om �etsers de juiste 
richting op te sturen.

Informatie
Over de nieuwe inrichting van de 
�etsroute organiseert de gemeente 
op woensdag 25 januari een inloop-
middag. Er wordt meer informatie 
gegeven en er kunnen vragen gesteld 
worden. De inloop is van 16.00 tot 
18.00 uur in het Raadhuis op het 
Raadhuisplein. Voor vragen is project-
leider Ronald Verleun bereikbaar per 
mail: r.p.verleun@amstelveen.nl.

Aalsmeer – Het belooft een vriend-
schappelijke avond te worden en wie 
weet worden er nieuwe vriend-
schappen gesloten. In elk geval 
hebben ruim 20 dichters hun poëti-
sche gedachten rondom het thema 
‘Vriendschap’ aan papier toever-
trouwd. Zij nemen deel aan Gedich-
tendag 2023, georganiseerd door 
KCA Podiumkunsten & Literatuur, op 
donderdag 26 januari. Wederom 
vormt cultureel café Bacchus het 
decor voor de voordrachten van 
gedichten, die tevens in een bundel 
zijn opgenomen. Dorpsdichter Jan 
Daalman presenteert op eigen wijze 
de avond, die om 20.00 uur van start 
gaat (deur open vanaf 19.30 uur).
Publiek is deze avond van harte 
welkom. Tussen de voordrachten van 
de dichters door betreedt �amenco-
gitarist Simon Duijn een aantal 
malen het podium. De 19-jarige 
Duijn nam de liefde voor de Spaanse 

gitaarklanken over van zijn vader, die 
altijd groot fan is geweest. Na het 
volgen van een professionele oplei-
ding in het genre tovert hij de 
mooiste �amencoklanken uit zijn 
gitaar. Tijdens de avond is de gedich-
tenbundel te koop voor 5 euro, de 
dichters zelf betalen 3 euro. De 
avond is vrij toegankelijk, maar een 
gift is welkom. Drankjes zijn aan de 
bar verkrijgbaar. Bacchus bevindt 
zich aan de Gerberastraat 4.

KCA Gedichtendag in Bacchus 
in teken van vriendschap

Dorpsdichter Jan Daalman.
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Aalsmeer – De werkzaamheden aan 
het begin van de Uiterweg gaan afge-
maakt worden. In het najaar vorig jaar 
heeft Van Gelder een nieuw riool 
aangebracht in het deel van de 
Uiterweg tussen de kruisingen met 
de Zijdstraat en de Grundelweg en nu 
gaat dit wegvak vanaf maandag 23 
januari opnieuw bestraat worden. 
Tussen de Grundelweg en de Dick 
Baardsebrug wordt ook een nieuwe 
damwand aangebracht.

Meerdere fases
De werkzaamheden zullen zo’n acht 
weken in beslag nemen en worden in 
meerdere fases uitgevoerd. Gestart 
wordt met het eerste gedeelte van de 
Uiterweg tot aan de Grundelweg. De 
Uiterweg blijft voor gemotoriseerd 
verkeer bereikbaar via het Praamplein 
en de Grundelweg. Tijdens fase twee 
tot en met vijf, vanaf 13 februari, 
volgt bestrating van het gedeelte 
tussen de Grundelweg en de Dick 
Baardsebrug en het plaatsen van de 
nieuwe damwand. De Uiterweg blijft 
bereikbaar door middel van een 
om-en-om-regeling over één 

weghelft met overdag begeleiding 
door verkeersregelaars en in de 
avond en nacht via verkeerslichten. 
Bij het aanbrengen van de damwand 
wordt tijdens het inhijsen alle verkeer 
stilgezet in verband met de veilig-
heid. Hierdoor kunnen wachttijden 
van meerdere minuten voorkomen.

Twee avonden/nachten dicht
Fase drie is de meest ingrijpende, 
want dan wordt de Uiterweg twee 
nachten geheel afgesloten tussen 
22.00 en 05.00 uur. De planning van 
deze werkzaamheden is begin maart, 
maar de exacte datums worden tijdig 
bekend gemaakt. Omdat verkeer van 
en naar de Uiterweg deze avonden 
en nachten niet mogelijk is, gaat Van 
Gelder een pendelbus inzetten om 
bewoners tussen hun woningen van 
en naar de kruising met de Grun-
delweg te brengen. Voor vragen kan 
een mail gestuurd worden naar Ing. 
W.G. Verbij via wverbij@vangelder.
com. Vermeld in dit bericht naam, 
vraag en contactgegevens en er 
wordt binnen een dag contact 
opgenomen.

Herstart werkzaamheden aan 
(begin) Uiterweg

Aalsmeer - Vrijdag 13 januari bracht 
de gemeenteraad van Aalsmeer, 
samen met de raadsleden van 
Uithoorn, een werkbezoek aan 
Schiphol. In het gesprek met Ruud 
Sondag, directeur Schiphol, Michiel 
van Dorst, ceo Landelijke Verkeerslei-
ding Nederland (LVNL) en Maarten 
Stienen, operationeel directeur KLM, 
spraken zij hun ernstige zorgen uit 
over de enorme hinder en overlast 
door Schiphol voor inwoners van 
Aalsmeer. De vliegtuighinder was 
uiteraard hét onderwerp van gesprek. 
De raadsleden van Aalsmeer en 
Uithoorn waren door Schiphol, LVNL 
en KLM uitgenodigd voor een open 
gesprek over de overlast die hun 
inwoners dag in dag uit ervaren.

Bijzondere positie Aalsmeer
De leefbaarheid in Aalsmeer staat 
zwaar onder druk, zeker sinds het 

aantal vliegbewegingen op de Aals-
meerbaan sterk is toegenomen. In 
het gesprek vroegen de raadsleden 
met klem aandacht voor de overlast, 
de herrie en de consequenties voor 
de gezondheid van hun inwoners. De 
hinder van het vliegverkeer is 
onevenredig toegenomen en heeft 
de grens bereikt van wat nog 
aanvaardbaar is. Reductie van het 
aantal vluchten is nodig om weer te 
kunnen spreken van een gezonde 
balans tussen welzijn en welvaart.

Niet minder, maar meer herrie
De nieuwe vliegprocedures leiden tot 
minder brandstofverbruik, minder 
uitstoot en minder herrie. Althans, op 
landelijk en internationaal niveau. Het 
tegenovergestelde geldt echter voor 
de woonplaatsen onder de rook van 
Schiphol. Zij ervaren juist meer over-
last. Voor Aalsmeer betekent de 

Gemeenteraad van Aalsmeer op 
werkbezoek bij Schiphol

nieuwe procedure meer herrie. 
Toestellen komen lager over, waar-
door de geluidsoverlast toeneemt. En 
door het intensievere gebruik van de 
Aalsmeerbaan en het toegenomen 
aantal vluchten in de nacht en de 
pieken aan de randen van de nacht, 
komt de leefbaarheid nog verder 
onder druk te staan.

Geen concrete toezeggingen
In het gesprek was duidelijk erken-
ning voor het grote verschil tussen 
modellen en beleving en voor het 
verschil tussen globale belasting en 
lokale ervaring. En hoewel de top van 
Schiphol, KLM en de LVNL oog heeft 
voor de enorme overlast die inwoners 
dagelijks ervaren, konden zij geen 
concrete toezeggingen doen. 
Hoopvol is wel dat de aangekondigde 
krimp van het aantal vluchten met 
name zal plaatsvinden op de secun-
daire banen, zoals de Aalsmeerbaan. 
Daarnaast vroegen de raadsleden 
nadrukkelijk opnieuw te kijken naar 
het isoleren van huizen via het leef-
baarheidsfonds, waarbij aangegeven 
werd dat het belangrijk is de 
gemeenten bij de uitvoering daarvan 
te betrekken.

Schouder aan schouder
De raad van Aalsmeer staat schouder 
aan schouder met het college van 
Burgemeester en Wethouders in deze 
discussie. De inzet daarbij is minder 
vluchten over Aalsmeers grondgebied 
en het verminderen van overlast. Dat 
deze discussie nog lang niet beslecht 
is moge duidelijk zijn. In de vergade-
ringen van de commissies staat ‘lucht-
vaartzaken’ maandelijks op de agenda. 

Aalsmeer - Door de stijgende energie-
prijzen willen veel inwoners, maar ook 
organisaties energie besparen. Om 
maatschappelijke organisaties hierbij 
te ondersteunen, biedt Servicepunt 
Energieadvies van de gemeente Aals-
meer gratis energieadvies en begelei-
ding aan. “Als gemeente vinden we 
energiebesparing heel belangrijk. Niet 
alleen vanwege de hoge prijzen van dit 
moment. Energiebesparing is ook 
belangrijk om klimaatverandering 
tegen te gaan. Wij zien dat energiebe-
sparing in de praktijk best ingewikkeld 
is. Daarom ondersteunen wij via het 
Servicepunt Energieadvies VvE’s, inwo-
nerinitiatieven, maatschappelijke- en 
sportorganisaties, met advies en bege-
leiden we de uitvoering”, aldus 
wethouder Willem Kikkert van Duur-
zaamheid. Het energieadvies geeft 
inzicht in maatregelen die makkelijk 
(zelf ) te nemen zijn en dus niet veel 
kosten, maar ook in grotere maatre-
gelen voor de langere termijn. Zoals 
welke maatregelen mogelijk zijn om 
aardgasvrij te kunnen worden. Daar-
naast geeft het advies inzicht in de 
globale kosten van de maatregelen, 
terugverdientijden en mogelijke subsi-
dies of leningen. 

Procesbegeleiding
Het energieadvies wordt aangeboden 
aan maatschappelijke organisaties op 
het gebied van welzijn, kinderopvang, 
cultuur, religie, zorg en onderwijs met 

een eigen pand. Voor sportvereni-
gingen en commerciële sportaanbie-
ders met een eigen accommodatie is er 
een vergelijkbaar aanbod. Na het 
advies krijgen de organisaties één jaar 
procesbegeleiding bij het (laten) 
uitvoeren van maatregelen, zoals 
o�ertes aanvragen en vergelijken. 
Verschillende organisaties, waaronder 
buurthuizen, zorgorganisaties en de 
kinderboerderij maakten al gebruik 
van dit aanbod. 

Verwarmingsinstallaties
Maatschappelijke organisaties, zoals 
scholen, kerken of welzijnsorganisaties, 
beschikken vaak over grote verwar-
mingsinstallaties. Deze zijn niet altijd 
optimaal opgesteld, geïsoleerd of inge-
regeld. Het Servicepunt Energieadvies 
biedt maximaal vijf organisaties een 
gratis onderzoek naar de verwarmings-
installatie aan. De rapportage brengt in 
beeld waar de verbeterpunten zitten 
en geeft inzicht in de kosten hiervan en 
de terugverdientijden. 

Aanvragen
Wilt u als maatschappelijke- of sportor-
ganisatie energie besparen? Vraag dan 
een gratis energieadvies aan via www.
aalsmeer.nl/servicepuntenergieadvies. 
Coördinator Carina Dijkhuis kan meer 
informatie geven via: 
servicepuntenergieadvies@
aalsmeer.nl of bel: 06-10942777 
(maandag of donderdag). 

Gratis energieadvies voor 
maatschappelijke organisaties

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Veel Zaailingen melden 
zich voor het leerzame Zaai coachtra-
ject aan na een interessante en uitda-
gende loopbaan switch, zo ook Angela 
Eijsvogels (nu een praktijk Voetre�ex 
Aalsmeer en voedingsadvies). Zij koos 
voor een HEAO opleiding, leerde daar 
veel waar zij maatschappelijk behoor-
lijk verder mee kwam maar realiseerde 
zich tevens dat het niet voor de 
‘eeuwigheid’ was. “Ik werd er niet 
gelukkig van.”

Oosterse geneeswijze
Angela begon aan een drie-jarige oplei-
ding Oosterse geneeswijze met aanslui-
tend een jaar HBO medische kennis en 
dát was precies de juiste combinatie die 
haar de helderheid verschafte waar zij 
naar op zoek was. Spiritualiteit en 
‘down to earth’ gaan heel goed samen. 
Weet zij. In 2014 startte Angela haar 
praktijk voetre�exologie. “Maar het 

plaatje was voor mij nog niet compleet. 
Toen voeding op mijn pad kwam wist 
ik: ja, nu klopt het.” Het boek dat zij als 
een openbaring ervoer was Medical 
Medium Life Changing Food, 
geschreven door Anthony Williams.

Goede luisteraar
Doorgeven waar je zelf gelukkig van 
wordt. Dat is Angela gaan doen. In haar 
praktijk komen mensen die lang niet 
allemaal bekend zijn met voetre�ectie 
of met een ander eet- en leefpatroon. 
Maar deze mensen komen er wel met 
verbazing achter wat er allemaal schuil 
gaat achter de jaren van je niet prettig 
voelen. Angela is een geboren luiste-
raar en met haar gedegen kennis weet 
zij al snel waar zij moet zoeken en waar 
zij met haar hulp en ondersteuning een 
oplossing kan bieden. “Het gericht 
kunnen helpen en zien wat daarvan 
het resultaat is, is zo mooi om te doen. 
Het levert zoveel dankbaarheid op”, 
aldus Angela. 

Angela Eijsvogels: “Zaai is voor 
mij een goede gids”

Grote vlucht
“Het is best lastig om voeding op de 
kaart te zetten. Ook heeft voetre�exo-
logie een grote vlucht genomen. 
Bovendien woon ik nog niet zo lang in 
Aalsmeer, maar Zaai is voor mij een 
goede gids. Het ondernemerschap 
staat wat gevoelswaarde betreft enigs-
zins haaks op dat wat er in mijn praktijk 
gebeurt en bij mijn dagelijkse leven 
hoort. Maar bij Zaai leer ik om het één 
met het ander te combineren.” Voor 
meer informatie over Zaai kan contact 
opgenomen worden met Kirsten 
Verhoef (project-organisator) via de 
mail: kirsten@syltsupport.nl of bel: 
0297-366182.

Geen bus na negen uur in de 
avond op Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Een verbolgen telefoontje 
kreeg de redactie net voor oud en 
nieuw van een bewoonster van de 
Aalsmeerderweg. Na negen uur ‘s 
avonds rijden er geen bussen meer 
over de Aalsmeerderweg. Er was naar 
Connexxion gebeld om opheldering 
te vragen. De medewerker van de 
busonderneming verwees de inwoon-
ster door naar de gemeente. Apart. 
Wie heeft nu deze beslissing 

genomen, waarvoor en voor hoelang? 
Best lastig als je wilt gaan stappen in 
buurgemeenten, maar echt vervelend 
als het werk in de avond of nacht 
roept. De beslissing om ritten te 
schrappen komt niet van de 
gemeente, zo laat de afdeling commu-
nicatie van de gemeente weten. Het is 
een beslissing van de Vervoerregio 
Amsterdam die opdrachtgever is van 
Connexxion. De reden hiervoor is dat 

door de corona-na-e�ecten er fors 
minder reizigers gebruik maken van 
het openbaar vervoer. Hierdoor en 
mede ook door personeelstekort heeft 
het bestuur van de Vervoerregio 
Amsterdam busmaatschappij 
Connexxion toestemming gegeven 
om uiterlijk tot en met de zomerva-
kantie dit jaar enkele ritten structureel 
te schrappen, waaronder dus lijn 171 
(over de Aalsmeerderweg) na 21.00 
uur. Het is dus tijdelijk, maar wel iets 
om rekening mee te houden! Overdag 
rijdt bus 171 wel ‘gewoon’ volgens de 
huidige dienstregeling.
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Door Ben de Leur

Aalsmeer - Ondanks dat het vrijdag 
de 13e was en het slechte weer was 
de opkomst bij de dertiende ronde 
van het AAS jeugdschaken afgelopen 
vrijdag erg goed. Er mocht zelfs een 
nieuwe leerling begroet worden, Finn 
de zoon van trainer Winfried. Het 
topduel van de avond was Rune 
tegen Merlijn. Merlijn pakte de zaak 
te optimistisch aan en Rune maakte 
daar dankbaar gebruik van. Wie er 
ook voordeel van had was Eva die 

met zwart Brian versloeg en daardoor 
de tweede plaats overnam van 
Merlijn. Nieuwkomer Finn maakte 
gehakt van Shakya en gaat duidelijk 
de achtervolging op het peloton 
inzetten. Max deed goede zaken door 
Naksh te verslaan en liep in op Brian. 
Sam, de broer van Max, werd door Eli 
verslagen, die daar erg blij mee was 
en nu gelijk staat met Sam. Stan 
moest eerder weg en blijft daardoor 
op de zevende plaats staan. Kijk voor 
meer informatie, de volledige uitslag 
en de stand op: www.aas.leisb.nl

Ondanks slechte weer, goede 
opkomst bij jeugdschaken

Aalsmeer - De winterstop is voorbij 
en dat betekende voor negen 
jongens uit de ‘Champions League’ 
van FC Aalsmeer dat zij voor het eerst 
competitie mochten spelen. De 
‘Champions League’ is voor de 
meesten de eerste ontmoeting met 
het spelletje voetbal. Als 4/5 jarige 
worden ze dan speelsgewijs enthou-
siast gemaakt voor het voetbal. Deze 
negen jongens van 5/6/7 jaar zijn 
heel enthousiast geworden voor het 
spelletje. Ze ontgroeide het mini 
voetbal en daarom is er in de winter-
stop besloten deze talentvolle groep 
vervroegd door te laten stromen 
naar de Jo8 competitie. Het Jo8-4 
team (bestaande uit Sven, Misha, 
Senn, Sam, Lars, Bart, Lesley, Roan en 
Mayson) speelde afgelopen zaterdag 
14 januari de eerste (uit)wedstrijd en 
tegenstander was SV Argon in Mijd-
recht. De warming up werd vluchtig 
afgewerkt, want het was heel koud, 

dus snel beginnen. Het duurde niet 
lang of Mayson opende de score. De 
1-1 stond helaas ook snel op het 
scorebord. Dan doe ik het nog maar 
een keertje dacht Mayson: 1-2. Net 
voor de eerste time out zette Lesley 
Aalsmeer verder op voorsprong: 1-3. 
De regen kwam met bakken uit de 
hemel, maar dat weerhield de 
toppers van Jo8-4 er niet van om 
fanatiek door te blijven gaan. Maar 
ook Sv Argon ging nog voor de winst 
en wist dichterbij te komen: 2-3. 
Misha maakte er gelukkig snel 2-4 
van, gevolgd door Senn die 2-5 
scoorde. Misha maakte vervolgens 
aan alle spanning een einde: 2-6. 
Toch deed SV Argon voor rust nog 
wat terug (3-6). Na Mayson en Misha 
kon ook Senn niet achterblijven met 
zijn tweede doelpunt (3-7). Doelman 
Sam werd nog verrast door een schot 
van dichtbij en kon niet voorkomen 
dat de eindstand 4-7 werd. 

Voetbal: FC Aalsmeer Jo8-4 wint 
allereerste wedstrijd

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 14 
januari stond voor de jeugd van Atle-
tiekvereniging Aalsmeer de tweede 
wedstrijd van de crosscompetitie op 
het programma in Amsterdam Zuid-
oost. Langs de Gaasperplas was een 
parcours over gras en strand uitgezet 
dat op het eerste oog niet heel spec-
taculair was, maar dat door de 
extreme weersomstandigheden 
zeker wel werd! De zaterdagmiddag 
werd namelijk gekenmerkt door 
harde wind en heel veel regen, waar-
door het parcours langzaam maar 
zeker in een enorme modderpoel 
veranderde. Als eerste mochten de 
jongens U20/U18 van start, waar 
zowel Finn Rademaker bij de U20’s 
als Justin Alewijnse bij de U18’s een 
mooie vierde plaats pakte. Vervol-
gens was het de beurt aan de 
meiden U20/U18, waar met Mette 
Smithuis, Claire Corveleijn en Nicky 

Verlaan ditmaal een team aan de 
start stond. De meiden snelden naar 
een vierde plaats in het ploegenklas-
sement en Claire pakte in haar eerste 
crosswedstrijd de zesde plaats bij de 
U20’s. Nog meer vierde plaatsen 
werden gescoord door Max 
Commandeur en Gijs van Druningen, 
die beiden knap voorin meestreden 
bij respectievelijk de jongens mini- 
en C-pupillen. Ook Lot Combee en 
Fien Middelkoop liepen naar top 
tien-klasseringen, bij respectievelijk 
de meisjes B- en A1-pupillen 
eindigden ze allebei op een verdien-
stelijke achtste plaats. Naast boven-
staande klasseringen werden er ook 
door Yannick, Marly, Sophie, Joren, 
Fenna, Nikki, Mette en Indy mooie 
prestaties neergezet. Zo leverde deze 
tweede crosscompetitiewedstrijd, 
ondanks het erbarmelijke weer, toch 
vooral veel blije gezichten op!

Veel topklasseringen voor AVA 
atleten bij 2e crosscompetitie

V.l.n.r.: Max, Lot en Fena. Foto: Edwin Commandeur en Linda Dekker

KORT
OVAK IN PAROCHIEHUIS

Aalsmeer - Er wordt iedere 
woensdag vanaf 13.30 uur 
geklaverjast door leden van de 
OVAK in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. De deur gaat 
eerder open voor ko�e en thee 
en gezellig bijpraten. Ook een 
kaartje leggen en nog geen lid? 
Kom eens aan. Er is geen compe-
titieverband. Op 11 januari 
streden 19 klaverjassers om de 
hoogste eer, die uiteindelijk 
werd behaald door Fra Koele-
meijer met 5375 punten. Wim 
Spring intveld sloot de rij met 
3777 punten. De volgende 
kaartmiddag is woensdag 25 
januari.

OUDERENSOOS 55+ IN HET 
DORPSHUIS

Kudelstaart - Iedere donderdag 
is er van 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 altijd welkom. Op 
donderdag 12 januari waren er 
19 kaarters. Het klaverjassen is 
gewonnen door Coby Weerden-
burg met 5297 punten en bij het 
jokeren behaalde Jopie de 
Grauw de hoogste eer met 293 
punten. De volgende ouderen-
soos is donderdag 19 januari. Bel 
voor inlichtingen Hans van 
Schuilenburg (penningmeester): 
06-12699009.

WINST VOOR HEIN BIJ 
ALLEN WEERBAAR

Aalsmeer - Maandag 9 januari 
was de eerste kaartavond van 
het nieuwe jaar bij Allen Weer-
baar. Het was volle bak. Drie 
kaarters wisten de eindstreep 
van 5000 punten te behalen en 
vielen in de prijzen. Hein van 
Bemmelen was de beste met 
5386 punten, gevolgd door 
Henk Turenhout met 5373 en 
Ton Könst met 5182 punten. 
Hekkensluiter was deze keer 
Greet Oor met 3463 punten. De 
volgende kaartavond is 
maandag 23 januari in het 
Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat 55 vanaf 20.00 uur. De zaal 
gaat open om 19.30 uur voor 
inschrijving, ko�e of thee en 
een praatje aan de bar. 

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 21 januari:
F.C. Aalsmeer
E.M.M.’21 1 - F.C.A. 1 15.00 u
Odin’59 2 - F.C.A. 2 12.00 u
F.C.A. 6 - F.C. V.V.C. 6 14.30 u
F.C.A. J019-1 - Desto J019-1 14.30 u
F.C.A. VR1 - De Vecht VR1 12.00 u
F.C.A. VR2 - Sp.Martinus VR1 12.00 u
F.C.A.VR 30+1 - Buitenveldert 14.30 u
S.C.W.
Koudekerk 1 - S.C.W. 1 14.30 u
Asv.Bl.Wit 3 - S.C.W. 3 14.00 u
S.V.W.’27 2 - S.C.W. 4 12.00 u
SCW M020-1 – KMD M020-1 12.00 u
R.K.D.E.S.
Sp.Leiden 1 - R.K.D.E.S. 1 14.30 u
Sp.Martinus 2 - R.K.D.E.S. 2 15.00 u 
R.KD.E.S. 3 - vv.Nederhorst 4 12.30 u

Zondag 22 januari:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - H.O.V./D.J.S.R. 1 14.00 u

Aalsmeer - In december werd de 
bekerwedstrijd RKDES 2 tegen 
Stormvogels 2 vanwege het slechte 
weer afgelast. Afgelopen zaterdag 14 
januari met windkracht 6 en slagre-
gens kon er blijkbaar wel gevoetbald 
worden. Gezien het weerbeeld 
achtte RKDES zich bij voorbaat kans-
loos tegen de, vanwege de club-
naam, aan de omstandigheden 
gewende tegenstander. 
Goed voetbal was lastig doordat de 
wind ook nog eens in de lengte van 
het veld stond. Eerst in de 27e 
minuut wist Mauro een bal tussen de 
palen te krijgen, maar de keeper 
rekende op zijn schot in de korte 
hoek. De eerste keer dat Stormvogels 
in de 16 kwam zag de RKDES-verde-
diging zich genoodzaakt de speler 
onderuit te halen, penalty! RKDES 
was nauwelijks bekomen van de 

tegentre�er of Stormvogels scoorde 
uit een vlot lopende aanval twee 
minuten later nogmaals, ruststand 
2-0. RKDES dacht de tweede helft 
met de wind in de rug iets terug te 
kunnen doen, maar kreeg de deksel 
op de neus. Björn wist nog een bal 
van de lijn te halen, maar even later 
werd het uit een corner toch 3-0. 
RKDES was inmiddels uitgedund tot 
een tiental na drie uitgevallen spelers 
en kreeg nog een vierde tre�er tegen 
(4-0). 
Gelukkig bleef het hierbij en wachtte 
een warme douche. Hopelijk wordt 
een beter resultaat geboekt tegen de 
andere tegenstanders in de poule: 
Ajax 3 en Geuzen Middenmeer 2.
Reporter Bert van Gastelen ging 
doorweekt naar huis waar een 
dampende beker erwtensoep op 
hem wachtte. 

Voetbal: Verlies voor RKDES 2 
na stormachtige wedstrijd 

De Kwakel - Het werd bijna alweer 
licht toen de haan bij thuiskomst 
victorie kraaide voor de Kwakelse 
dammers van K&G. Voor de tweede 
helft van de competitie hadden zij er 
een mooie wedstrijd opzitten in en 
tegen Enkhuizen. K&G ging met een 
tactische opstelling van start, verde-
digingsspecialist Wim Konst ging aan 
het eerste bord zitten om zijn hele 
sterke opponent een puntje af te 
snoepen. De Voorntjes speelden op 
de laatste borden om minimaal drie 
punten te behalen. René de Jong 
verliet zijn vaste vierde stek om op 

bord twee te spelen. Halverwege zijn 
partij werd een damcombinatie hem 
fataal, 2-0 achter. In deze partij werd 
René een paar jaar ouder, zodat Fred 
nu de jongste van de club is. Adrie 
kwam vervolgens positioneel een 
schijf voor waarna de partij snel werd 
gewonnen, 2-2. Het bord van Fred 
was een waar mijnenveld, zijn tegen-
stander dacht op een gegeven 
moment dat hij ze allemaal geveegd 
had. Maar Fred had er nog een 
verborgen waar zijn opponent 
intrapte, zo kwam K&G op een 4-2 
voorsprong, ongekende weelde. Alle 
aandacht ging vervolgens naar het 
kopbord. Het Wim Konst werk bleek 
niet te slopen, een mooie dik 
verdiende remise maakte Wim de 
man van de wedstrijd, 5-3 winst voor 
K&G. Het kan raar lopen voor de club, 
onderaan in de competitie en nu 
bovenaan in de tweede periode. Een 
memorabel feit voor de Kwakelse 
damclub.

Mooie prestatie dammers K&G
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KORT
BRIDGEN: IEDEREEN KAN 
HET LEREN!

Aalsmeer - Bridge is een span-
nend en vooral boeiend kaart-
spel waar menig plezier aan 
beleefd kan worden. Bij bridge 
wordt twee aan twee gespeeld. 
Tijdens bridgemiddagen wordt 
steeds tegen andere paren 
gespeeld, dus bridge is ook een 
sociale sport. In Leimuiden 
wordt de mogelijkheid gegeven 
om dit kaartspel onder de knie 
te krijgen. Op maandag 6 
februari start bridgedocent Hans 
Selman een beginnerscursus in 
Zalencentrum De Ontmoeting in 
Leimuiden. Hans wil graag de 
�jne kneepjes van de bridge-
sport bijbrengen en zal dit doen 
op een duidelijke, rustige en 
interactieve manier. De cursus 
bestaat uit tien avonden en 
deelname kost 10 euro per keer. 
Voor meer informatie en 
opgeven kan contact opge-
nomen worden met Roelie 
Everts via 06-51191257 en secre-
taris.bridge86@gmail.com of 
met Hans Selman via 
06-654108456 en leerkomga-
bridgen@gmail.com.

ONSTUIMIGE BAANLOOP BIJ AVA
Aalsmeer - De AVA Waterdrinker 
baanloop op woensdagavond 
11 januari werd een onstuimige. 
Bij de start om 20.00 uur leken 
wind en regen voor de negen-
tien kanjers die het aandurfden 
op de atletiekbaan aan de Sport-
laan nog mee te vallen. Maar 
helaas, even later gingen de 
hemelsluizen volledig open en 
de wind liet zich ook van z’n 
sterke kant zien (kracht 4). 
Desondanks verbeterde de 
8-jarige AVA-pupil Joren Euwe, 
met aan zijn zijde vader Robin, 
zijn persoonlijk record op de 1 
kilometer met 6 seconden naar 4 
minuten en 15 seconden. Deze 1 
kilometer werd gewonnen door 
de oudste zoon van de Onos 
family in de snelle tijd van 3:38. 
Op de 3 kilometer was David 
Trampert uit Amsterdam de 
snelste (9:19) voor Corné Timmer 
van AVA (9:38), die na lang bles-
sureleed geleidelijk aan steeds 
sneller wordt. De winst op de 5 
kilometer was voor AVA-er Bas 
Stigter in 16:06. De volledige 
uitslag en rondetijden staan op 
www.avaalsmeer.nl
De volgende baanloop bij Atle-
tiekvereniging Aalsmeer in de 
Sportlaan is op woensdagavond 
8 februari. Iedereen en alle 
niveau’s welkom.

Kudelstaart - Bij de zevende speel-
avond van het seizoen van de dart-
club Poel’s Eye in de Proosdijhal 
waren maar liefst vijftig deelnemers. 
Het was alweer zes seizoenen 
geleden dat er zoveel darters waren. 
In allerijl moesten er drie dartborden 
worden bijgezet, maar de Poel’s Eye 
was alleen maar blij met zoveel 
bezoekers. Met zo’n drukke avond is 
een �nale halen extra moeilijk, maar 
de vier darters uit ‘Poule I’ lukte het 
allemaal. Twee van hen bereikten 
zelfs de ‘grote �nale’. Martin Bax lukte 
dit zelfs voor de derde keer op rij, een 
bijzondere prestatie. Het was echter 
René Kruit die voor de tweede keer 
dit seizoen de speelavond won. De 
overige ‘Poule I’ leden Dirk Jan de Wilt 
en Roy Donselaar bereikten dus ook 
een �nale. Dirk Jan bereikte voor de 
tweede keer op rij de �nale van het 
derde niveau, het was echter Bak die 
er met de overwinning vandoor ging. 
Roy won in zijn vijfde �nale ooit dan 
eindelijk voor de eerste keer een 

�nale, en wel van het vierde niveau. 
‘Poule Indrukwekkend’ veroverde dus 
uiteindelijk tweemaal goud en twee-
maal zilver. In de �nale van het 
tweede niveau waren andere poules 
van de Poel’s Eye aanwezig, namelijk 
Tim van de Poel. Hij bereikte voor de 
tweede keer op rij de �nale van het 
tweede niveau, nu won hij wel. Rick 
Fransen was de �nalist. De hoogste 
uitgooi van de avond was van Danny 
de Hartog met een prachtige �nish 
van 131. 

Vrijdag speelavond
Mogen, vrijdag 20 januari, is de 
volgende speelavond in de Proos-
dijhal Kudelstaart. Hopelijk wordt het 
weer net zo druk. Dankzij het vier 
niveau systeem kan iedereen zoveel 
als mogelijk op het eigen niveau 
darten. De inschrijving sluit om 20.00 
uur. Deelname kost 4 euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. Op de 
website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

Hoge opkomst bij Poel’s Eye
 De �nalisten bij dartclub Poel’s Eye: Tim, Martin, René en Rick.

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
speelde VZOD\FIQAS thuis tegen 
koploper KZ Danaiden uit Leiden. 
Aan het begin werd een minuut stilte 
in acht genomen vanwege het over-
lijden van medeoprichter en clubi-
coon Jan Venema op 22 december 
2022. Een indrukwekkend moment 
dat vooraf ging aan een echte korf-
balkraker. Saillant detail bij deze 
wedstrijd was dat Gert Krook, vorig 
seizoen nog coach van VZOD, nu als 
coach van de tegenpartij langs de lijn 
stond. Hij had de kwaliteiten van de 
VZOD-spelers nog vers in het 
geheugen en stelde bij aanvang zijn 
team duidelijk op naar die van zijn 
voormalige club. Van een krachtver-
schil tussen de koploper en het lager 
geplaatste VZOD was echter niets te 
merken. Sterker nog, de Kudelstaar-
ters waren regelmatig de bovenlig-
gende partij. De strijd ging zeer 
gelijkmatig op en dat was ook terug 
te zien in het scoreverloop. Het 
grootste verschil in doelpunten 
tijdens de wedstrijd was slechts 2 
doelpunten, maar dan wel in het 
voordeel van de thuisploeg. Het lukte 
VZOD dan helaas niet om dit verder 
uit te bouwen. Hierdoor kwam de 
koploper toch steeds weer langszij 
en een enkele keer zelfs op één punt 

voorsprong. 
Voor de neutrale toeschouwer een 
mooie pot om naar te kijken met af 
en toe hoogstaand spel. Zeker aan de 
kant van VZOD was de rebound vaak 
goed verzorgd en dat leverde lange 
aanvallen op. De thuisploeg kwam 
daarmee in de eerste helft op een 
verdiende 6-4 voorsprong, maar 
verloor daarna enigszins grip op de 
wedstrijd en liet de tegenpartij een 
ruststand van 6-6 aantekenen. 
In de tweede helft een zelfde gelijk 
opgaande strijd. Het werd dus steeds 
spannender naarmate het einde van 
de wedstrijd naderde. Op basis van 
de gelijke krachtsverhoudingen 
kende deze wedstrijd geen echte 
winnaar. Een gelijkspel zou de meest 
rechtvaardige eindstand zijn. Helaas 
voor VZOD/FIQAS trok KZ Danaiden 
aan het langste eind met een 13-14 
eindstand. Ondanks het nipte verlies 
verdient de ploeg van coach Joe Rijp-
kema zeker een compliment voor het 
goede spel en kunnen de spelers op 
basis hiervan het vervolg van de 
competitie met vertrouwen tege-
moet zien. Doelpunten in deze 
wedstrijd werden gescoord door 
Josine Verburg (5x), Vincent Algra 
(4x), Arian Maat (2x), Joëlle Heil en 
Tessa Kunst (elk 1).

Korfbal: Geen loon naar werken 
voor VZOD 1 ten KZ Danaiden

Aalsmeer - Het regenachtige weer 
afgelopen zaterdag 14 januari zorgde 
ervoor dat een groot aantal voetbal-
wedstrijden gecanceld moesten 
worden. Echter in Kudelstaart kwam 
RKDES 1 wel in actie en hoe. De 
heren voetballers hadden duidelijk 
geen last van de regen, de tegen-
stander daarentegen misschien wel, 
want Hertha 1 werd door de Kudel-
staarters met een ruim verlies terug 
naar Vinkeveen gestuurd. RKDES 
scoorde liefst zeven keer, terwijl 
Hertha 1 geen enkele bal in de 
touwen wist te krijgen. 

Trainingskamp en beachtoernooi
De eerste teams van FC Aalsmeer 
zaterdag en zondag kwamen dit 
weekend nog niet in actie. Er werden 
trainingskampen gehouden en voor 
alle seniorenteams organiseerde FC 
Aalsmeer afgelopen zaterdagavond 
een beachtoernooi om de conditie 
op peil te brengen (of te houden).

Uit en thuis
Aanstaande zaterdag 21 januari komt 
FC Aalsmeer 1 weer in actie, echter 
wel uit in Roelofarendsveen waar om 
14.30 uur de wedstrijd tegen EMM21 

begint. Ook RKDES wacht zaterdag 
een uitwedstrijd. De Kudelstaarters 
gaan op bezoek bij Sporting Leiden 
1. Deze wedstrijd begint eveneens 
om 14.30 uur. Thuis aan de Beetho-
venlaan voetbal kijken kan zondag 
22 januari. FC Aalsmeer 1 neemt het 
op tegen hov/DJSCR 1 uit Rotterdam. 
Om 14.00 uur klinkt de start�uit. 

Voetbal: Ruime zege in de regen 
voor RKDES 1 op Hertha 1

RKDES 1 boekte een mooie en ruime overwinning. Foto: www.kicksfotos.nl

Gezellig (en droog) beachtoernooi FC 
Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl

Kudelstaart - RKDES heeft het 
contract met hoofdtrainer Raymond 
de Jong (54) met een jaar verlengd. 
De oefenmeester uit De Kwakel is 
bezig met zijn derde seizoen bij 
RKDES en gaat dus volgend seizoen 
op voor het vierde jaar. Beide 
partijen tonen zich ingenomen met 
de contractverlenging. De Techni-
sche Commissie, het Bestuur en de 
hoofdtrainer zijn dan ook tevreden 
over de samenwerking en kijken vol 
vertrouwen vooruit. Ook met assis-
tent-trainer Rob de Haan (58) is 
overeenstemming bereikt om nog 
een seizoen aan de zijde van De 
Jong te werken. De Haan, die in het 
verleden bij sv Argon ook al met De 
Jong samenwerkte, heeft het uitste-
kend naar zijn zin bij RKDES. De 

ploeg van De Jong en De Haan staat 
momenteel op de vijfde positie met 
drie punten achterstand op de 
koploper.

Michal Kocon
De Technische Commissie wilde ook 
graag het contract met Michal 
Kocon, trainer van het tweede elftal, 
verlengen, aangezien het zeer 
tevreden is met zijn werkwijze. 
Echter Kocon heeft ambitie en wil 
volgend seizoen graag de opleiding 
KNVB trainer-coach UEFA B volgen. 
Als Kocon wordt toegelaten heeft hij 
geen tijd om zich ook daarnaast 
volledig te richten op het trai-
nersvak. Het bestuur van RKDES 
begrijpt deze beslissing en zal dus 
op zoek gaan naar een opvolger. 

RKDES verlengt contracten met 
hoofdtrainers 

Persoonlijk record voor pupil Joren 
Euwe met aan zijn zijde vader Robin.

Aalsmeer - Een groot aantal leden 
van Atletiek Vereniging Aalsmeer was 
afgelopen weekend lekker actief. Zo 
streed Corné Timmer zaterdag 14 
januari lang mee om de overwinning 
bij de Gaasperplascross, de senioren-
cross voorafgaand aan de crosscom-
petitie, maar moest hij na een span-
nende eindsprint toch nipt 
genoegen nemen met de tweede 
plaats. Op zaterdagochtend werd 
ook de eerste training van de AVA-
beginnerscursus gegeven op de atle-

tiekbaan in Aalsmeer, aan de lichting 
nieuwe hardlopers. Op zondag 15 
januari was er een grote AVA dele-
gatie afgereisd naar het waterige 
Leimuiden, alwaar voor de 52e keer 
de Drechtloop georganiseerd werd. 
Een ander groepje vertrok richting de 
winderige Waterleidingduinen, waar 
zij een duurloop van 25 kilometer 
liepen in voorbereiding op de Assel-
ronde in Apeldoorn (5 februari). Al 
met al een mooi sportief weekend 
voor AV Aalsmeer.

Atletiek: Corné Timmer van AVA 
tweede bij Gaasperplascross 








